Zápis o hlasování Akademického senátu PřF JU per rollam
v období listopad 2018 až březen 2019
Akdemický senát hlasoval formou e‐mailových zpráv o následujících návrzích:














Rozhodnutí děkana o podmínkách přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech pro
studijní rok 2019/2020 a Rozhodnutí děkana o podmínkách přijetí v bakalářských studijních
oborech Biological Chemistry a Bioinformatics pro akademický rok 2019/2020. Schváleno
5. listopadu 2018 (11 pro, 0 proti, 0 se zdržel).
Schválení změn v návrzích Volebního řadu AS PřF JU a Jednacího řádu AS PřF JU
předložených legislativní komisí AS JU. Schváleno 7. listopadu 2018 (11 pro, 0 proti, 0 se
zdržel).
Rozhodnutí děkana o podmínkách přijetí do doktorských studijních programů v termínu
červen až září 2019. Schváleno 11. ledna 2019 (11 pro, 0 proti, 0 se zdržel)
Schválení revize Metodiky PřF ke Mzdovému předpisu JU. Schváleno 15. ledna 2019 (10 pro,
0 proti, 1 se zdržel)
Rozhodnutí děkana o podmínkách přijetí do navazujících magisterských programů pro
akademický rok 2019/2020. Schváleno 15. ledna 2019 (10 pro, 0 proti, 1 se zdržel)
Kofinancování projektu Josefa Elstera (CPE) podle návrhu (160.8 tisíce Kč mzdové prostředky
a 10 tisíc Kč RVO z dílčího rozpočtu CPE). Odsouhlaseno 31. ledna 2019 (10 pro, 0 proti, 1 se
zdržel)
Souhlas s financováním projektů soutěže SGA 2019 zařazených do kategorie A.
Odsouhlaseno 31. ledna 2019 (10 pro, 0 proti, 1 se zdržel)
Rozhodnutí děkana o podmínkách přijetí do navazujícího magisterského programu Ecology
(v anglickém jazyce, tedy Decision of the Dean about rules for admission into Master
programme Ecology for academic year 2019/2020). Odsouhlaseno 20. března 2019 (9 pro,
0 proti, 2 se zdrželi)
Dodatek k Rozhodnutí děkana o podmínkách přijetí do navazujících magisterských studijních
programů pro akademický rok 2019/2020 pro studijní obory Chemie životního prostředí a
Fyzikální měření a modelování. Odsouhlaseno 27. března 2019 (9 pro, 0 proti, 2 se zdrželi).

Akademický senát dne 4. dubna 2019 projednal tento přehled a odsouhlasil jej počtem 9 hlasů pro,
0 hlasů proti, 0 se zdržel(a).

