Zápis č 5/09
Zápis z kolegia děkana ze dne 15. října 2009
Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni (bez titulů): M. Předota
Zasedání zahájil a přítomné přivítal děkan L. Grubhoffer.
V úvodu představil děkan L. Grubhoffer nového pracovníka na Ústavu fyziky a biofyziky Ing. Ptáčka a informoval o
personálních změnách na fakultě (změna ve vedení Ústavu fyziky a biofyziky – novým vedoucím se stal na základě
výběrového řízení Dr. Předota); dále o nové referentce pro vědu a výzkum (po J. Pánkové nastoupila na základě
výběrového řízení slečna J. Bohatá, BBus.)
Sdělení děkana
• L. Grubhoffer informoval o akcích a zajímavostech, které proběhly od posledního KD:
- 5. – 9. 10. 2009 – EKOFILM (organizovala za vydatné organizační pomoci studentů katedra biologie
ekosystémů).
- 13. 10. 2009 – výjezdní kolegium rektora ve Vodňanech (u příležitosti slavnostního zahájení nové Fakulty
rybářství a ochrany vod) - zápis z KR s přílohami zaslán všem členům KD PřF JU.
•

L.G. informoval o připravovaných akcích:
- 30. 10. 2009 - imatrikulace nových studentů od 12.30 hod. ve Slavii (imatrikulací se zúčastní: L.
Grubhoffer, J. Kaštovský, F. Vácha, J. Kopecký, J. Bříza, D. Kodrík, V. Křivan, T. Polívka.
- 3. 11. 2009 – společné shromáždění / diskusní odpoledne pracovníků BC AV ČR a akademické obce PřF
akademie věd na téma hodnocení a financování vědy (13 hod. v Kongresové hale Biologického centra;
pozvání přijali: p. Hořejší, prof. Elleder z Karlovy univerzity, J. Rákosník – člen rady AV, M. Hocek).
- 19. 11. 2009 - zasedání Vědecké rady (velké).
- 24. a 25. 11. 2009 – „Jihočeská univerzita ve světě vědy bez hranic“ k 20. výročí Listopadu 1989
(organizuje prorektor J. Zahradník), koná se v přednáškovém sále na Bobíku.
- 26. 11. 2009 - Straškrabův memoriál.

Sdělení proděkanky pro studium
• Š. Klementová informovala o počtech studentů přijatých ke studiu.
• Š. Klementová upozornila, že žádosti o reakreditace oborů je nutné podávat nejpozději 6 měsíců před
uplynutím doby akreditace.
• Š. Klementová vyzvala přítomné vedoucí kateder, aby dodali chybějící sylaby (v češtině i v angličtině).
• Š. Klementová upozornila, že musí být vydáno nové Rozhodnutí o přijímání pro 1. ročníky biologických
oborů pro akademický rok 2009/2010.
Sdělení proděkana pro doktorské studium
•
M. Šimek informoval, že 5.11.2009 bude zasedání Vědecké rady (jmenovací řízení doc. I. Šaumana;
schvalováni budou školitelé doktorandů a komise).
•
M. Šimek upozornil na blížící se konec platnosti akreditace oboru Biofyzika (1.6.2010).
•
M. Šimek informoval, že od 15. 10. 2009 budou jmenovány nové oborové rady.
•
Μ. Šimek informoval o stavu delegačního fondu - I. Voldřichová ze studijního oddělení bude obvolávat
vedoucí kateder, kteří ještě nevyčerpali finanční prostředky jestli je budou čerpat do konce roku nebo ne
(nevyužité peníze by mohli využít náhradníci).
•
Μ. Šimek upozornil na podávání návrhů pro cenu rektora za nejlepší publikaci (termín je 15.10.2009).
Sdělení proděkana pro celoživotní vzdělávání a vnější vztahy
• V. Hypša upozornil na dodání publikací za minulý rok k doplnění (kontaktní osoba je S. Mihulka).
• V. Hypša upozornil na konání veletrhu Gaudeamus (od 19.10.2009).
• V. Hypša informoval o programu ERASMUS (zahraniční cesty studentů) - termín pro dodání nově
uzavřených bilaterálních dohod na rektorát je stanoven na 31. 1. 2010.

•

V. Hypša upozornil, že do 25. 2. 2010 je nutné dodat závazné počty studentoměsíců pro získání financí pro
ERASMUS.

Sdělení proděkana pro rozvoj nebiologických oborů
• F. Vácha informoval o plánované výstavbě nové budovy Přírodovědecké fakulty (14.10.2009 byl projekt
předložen magistrátu města České Budějovice - primátorovi J. Thomovi a náměstkyni I. Popelové).
Sdělení tajemnice fakulty
• A. Kamišová upozornila na nutnost zřízení datové schránky (listopad 2009).
• A. Kamišová upozornila na změnu v majetkové evidenci (bude se evidovat majetek v hodnotě nad 3.000
Kč).
• A. Kamišová informovala o návrhu vymezení drobného majetku pro potřeby majetkové evidence na JU.
Metodický pokyn bude rozeslán všem zaměstnanců fakulty během 1. poloviny listopadu 2009.
Různé
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L. Grubhoffer poděkoval organizátorům letních škol a exkurzí, které se konaly během léta.
L. Grubhoffer vyzval přítomné členy kolegia k předkládání habilitačních spisů.
H. Landová informovala o stěhování knihovny do nové budovy.
H. Landová upozornila, že stará knihovna bude uzavřena dnem 23.10.2009.
H. Landová vyzvala přítomné členy kolegia k dodání návrhů na tituly knih a případným připomínkám k
provozu nové knihovny.
H. Landová informovala, že informační systém INFOS bude i nadále v provozu.
J. Kaštovský informoval o plánované schůzce akademického senátu PřF.
L. Grubhoffer upozornil přítomné na nutnost uvolnění praktika 305 k původnímu užívání.
P. Kos upozornil na potřebu jiné učebny pro výuku jazyků za autoprovoz.
P. Kos informoval, že postupové zkoušky z angličtiny absolvovali všichni studenti úspěšně.
H. Šantrůčková informovala o postupu prací na projektu vzdělávacího a výzkumného centra na Kvildě.
L. Dostálek informoval, že většina kurzů informatiky byla převedena z PF na PřF.
L. Dostálek navrhl zřídit zvláštní místnost pro PC servery (bude snad řešeno v nové budově, pokud se
podaří získat prostředky z eSF).
V. Křivan upozornil na nesrovnalosti v programu STAG (nepřehledné označení kurzů PF a PřF).
doc. Elster informoval o letní expedici 2009 na Svalbardu (arktický výzkum v Norsku).

Termín příštího kolegia: Mimořádné kolegium děkana ve čtvrtek 12/11/2009 (k prostředkům na specifický výzkum a
nové úloze GAJU).

Zapsala : Hana Sýkorová

Ověřil a doplnil: Libor Grubhoffer

- příloha: výsledky přijímacího řízení pro akademický rok 2009/2010.

