Zápis č. 2/13
Zápis z kolegia děkana ze dne 22. dubna 2013
Přítomni (bez titulů): J. Bříza, L. Dostálek, R. Fuchs, V. Hypša, A. Kamišová, J. Kaštovský, Š.
Klementová, J. Kopecký, P. Kos, V. Křivan, J. Lepš, M. Předota, H. Šantrůčková, J. Šantrůček, I.
Šauman, M. Šmilauerová, M. Štech, F. Vácha.
Omluveni (bez titulů): D. Kodrík.
Zasedání zahájil a přítomné přivítal děkan F. Vácha.
Sdělení děkana


F. Vácha informoval, že hlavním tématem jednání kolegia děkana bude rozpočet pro rok
2013, který dne 18. dubna 2013 schválil Akademický senát PřF JU.
 F. Vácha informoval o průběhu zasedání akreditační komise, které se konalo 17. dubna
2013 v Hejnici.
 F. Vácha informoval, že je plánována rekonstrukce (rozšíření a dovybavení) počítačové
učebny Pč3 (2. Patro, budova „A“ PřF).
 F. Vácha informoval o průběhu stavby budovy „C“ PřF.
 F. Vácha informoval o stavebních úpravách GMO skleníku.

Sdělení tajemnice



A. Kamišová informovala o schváleném rozpočtu Přírodovědecké fakulty.
A. Kamišová upozornila, že ke každému nákupu vybavení musí proběhnout výběrové
řízení.

Sdělení proděkanky pro studium
 Š. Klementová informovala o počtu přihlášek na PřF (podrobný seznam je v příloze
zápisu).
 Š. Klementová informovala o podpisu smlouvy PřF a Střední odborné školy Schola
Humanitas v Litvínově (fakultní škola).
Sdělení proděkana pro vědu




M. Předota informoval o počtu podaných GAČR projektů za PřF.
M. Předota informoval o přípravě akreditace pro bakalářský obor Mechatronika (ve
spolupráci s ČVUT v Praze a firmou Bosch ČB).

Sdělení proděkanky pro doktorské studium


M. Šmilauerová předložila přítomným vedoucím kateder a ústavů seznam doktorandů,
kteří nejsou uvedeni pod žádnou katedrou/ústavem.

Různé 
 J. Lepš upozornil na kvóty pro doktorské studenty na jednotlivých katedrách/ústavech.
Většina doktorandů na KBO je z jiných kateder a tudíž RIV body se nepřipisují KBO, ale
katedrám, na kterých jsou doktorandi zapsáni.
 J. Lepš navrhl, že ušetřené katedrové peníze by se mohly použít na financování
doktorandů.
 J. Lepš informoval o výplatě stipendií pro doktorandy.
 H. Šantrůčková upozornila na dodržování kvót pro doktorandy. Pokud se kvóta přetáhne,
musí fakulta studenty nad kvótu hradit z vlastních zdrojů. 
 L. Dostálek upozornil na problém s vytížeností/obsazeností počítačových učeben. Bylo by
potřeba zařídit ještě jednu velkou PC učebnu (jako počítačovna Pč4 na ÚMBRu).
 H. Šantrůčková informovala o plánované přestavbě seminární místnosti v budově „B“ PřF
(místnost pro katedry KBE/KEBR).


Termín příštího kolegia bude upřesněn.
Zapsala: Hana Sýkorová

Ověřil a doplnil: František Vácha

