Zápis č. 2/15
Zápis z kolegia děkana ze dne 14. září 2015
Přítomni (bez titulů): J. Beneš, D. Boukal, J. Bříza, J. Elster, J. Fajtl, R. Fuchs, V. Hypša, D. Kodrík, J.
Kopecký, V. Křivan, I. Kutá-Smatanová, F. Marec, O. Nedvěd, K. Pavlínová, T. Polívka, M. Předota, V.
Přibylová, J. Riegert, F. Sedláček, J. Šantrůček, I. Šauman, M. Šmilauerová, M. Štech, F. Vácha, J. Vrba,
R. Vohnout.
Zasedání zahájil a přítomné vedoucí kateder a ústavů přivítal děkan F. Vácha.
Sdělení děkana





F. Vácha informoval o programu kolegia děkana (hlavním tématem KD byly týmové GAJU
granty).
F. Vácha informoval o plánovaném zrušení posluchárny B7 a její přestavbě na počítačovou
učebnu (přestavba proběhne po skončení výuky v zimním semestru).
F. Vácha informoval o tom, že rektorát připravuje projekt Centra praktické výuky technických
oborů.
F. Vácha informoval o počtech přijatých studentů na PřF. (Seznam studentů byl rozeslán všem
vedoucím kateder a ústavů spolu se zápisem z KD).

Sdělení proděkana pro vědu



M. Předota informoval o podmínkách a přerozdělení financí pro týmové GAJU projekty.
Podrobné informace ke GAJU projektům byly zaslány vedoucím kateder a ústavů/ řešitelům
grantů e-mailem.
M. Předota informoval, že do 14.10.2015 je možné podávat návrhy projektů GAJU.

Různé



J. Beneš vznesl dotaz ohledně výstavby chodníku mezi kampusem JU a Centrem polární
ekologie (křižovatka Na Sádkách/ Na Zlaté stoce). Výstavba chodníku není prozatím možná.
T. Polívka informoval o plánovaných výzvách OPVVV:
1. výzva k podpoře zahraničních stážistů/ dokt. studentů by měla být vyhlášena 1. – 9.11.2015
a ukončena bude 3.5.2016. Projekt bude trvat po dobu 24 – 36 měsíců (až do 30.9. 2022, poté
bude ukončen). Náklady na projekt jsou 1-10 milionů.
2. výzva na nákup laboratorního vybavení a úpravy zařízení navazuje na 1. výzvu. Vyhlášena
bude 9.11.2015 a ukončena bude 2.5.2016. Projekt bude trvat až 80 měsíců (až do 30.9.2022,
poté bude ukončen). Udržitelnost projektu je 5 let. Náklady na projekt/ alokace výzvy je do 3,5
miliard.
T. Polívka vyzval přítomné ke zvážení zmíněných výzev.

Termín příštího kolegia bude upřesněn.

Zapsala: Hana Sýkorová

Ověřil a doplnil: František Vácha

