Zápis č. 3/17
Zápis z kolegia děkana ze dne 3. 4. 2017

Přítomni (bez titulů) : J. Beneš, D. Boukal, T. Doležal, L. Dostálek, I. Dostálková, R. Fuchs, V.
Hypša, J. Chmelař, P. Jelínek, J. Kaštovský, Š. Klementová, V. Křivan, V. Přibylová, H.
Šantrůčková, M. Šmilauerová, F. Vácha.
Omluveni (bez titulů): J. Elster, K, Pavlínová, J. Šantrůček.

Na úvod všechny přítomné vedoucí kateder a ústavů přivítal a jednání kolegia děkana zahájil
děkan F. Vácha.

Sdělení děkana
‐
‐
‐

‐

F. Vácha upozornil na nový formulář k nákupům za hotové. Formulář byl rozeslán
všem zaměstnancům PřF mailem.
F. Vácha informoval o navýšení rozpočtu PřF o částku 920 000,‐, kterou se podařilo
vyjednat na kolegiu rektora.
F. Vácha informoval o institucionální akreditaci pro Jihočeskou univerzitu. Došlo ke
změně Vysokoškolského zákona. Studijní obory byly zrušeny, zůstávají pouze studijní
programy a specializace. Dále se bude udílet institucionální akreditace v určitých
oblastech vzdělávání. Podmínky pro udělení akreditací zatím nejsou upřesněny. P.
děkan požádal přítomné vedoucí kateder a ústavů k zaslání návrhů studijních
programů za PřF, které bychom chtěli akreditovat. Formuláře rozeslala mailem p.
proděkanka Šmilauerová všem vedoucím kateder a ústavů.
vedení žádá vedoucí o rozvahu co dále se současnými studijními obory
a) transformace na studijní programy
b) sloučení s jinými obory a vznik nového studijního programu
c) transformace na specializace v rámci existujícího nebo nového studijního
programu
K tomuto tématu proběhla rozsáhlá diskuze.

Sdělení proděkanky pro studium
‐

Š. Klementová informovala o počtech přihlášek na PřF.

Sdělení tajemnice
‐

V. Přibylová upozornila na elektronickou formu žádanek o přepravu služebních
automobilů. Formulář je k dispozici na webových stránkách PřF v sekci dokumentů.

‐

‐

V. Přibylová informovala o nových zaměstnancích na PřF:
p. J. Dvořáková – referentka na studijním oddělení pro zahraničí a Erasmus
p. K. Kušková – zbožíznalec pro nákup laboratorní techniky, chemikálií, atd.
V. Přibylová informovala, že rozpočet pro rok 2017 bude stejný jako v minulém roce.
Finální podobu rozpočtu musí ještě schválit Akademický senát JU.

Různé:
‐

I. Dostálková upozornila na nutnost výměny/ prodloužení certifikátu pro
zaměstnanecké karty, se kterými se schvalují faktury a objednávky.

Termín příštího kolegia bude upřesněn.

Zapsala: Hana Sýkorová

Ověřil a doplnil: František Vácha

