Zápis č. 2/19
Zápis z kolegia děkana ze dne 27. 5. 2019

Přítomni (bez titulů) : O. Ditrich, T. Doležal, I. Dostálková, T. Hájek, V. Hypša, J. Chmelař, P.
Jelínek, J. Kalová, J. Kaštovský, V. Křivan, M. Předota, H. Šantrůčková, T. Švojgrová, F. Vácha,
R. Vohnout, J. Vrba.
Na úvod všechny přítomné vedoucí kateder a ústavů přivítala a jednání kolegia děkana
zahájila děkanka H. Šantrůčková.

Sdělení děkanky
-

-

-

-

Informace o programu kolegia děkana.
Informace o schůzkách s vedoucími kateder.
Informace o novém způsobu hodnocení podle metodiky M2017+. Modul M1
(excelence) a M2 (výstupy WoS a SCOPUS) už byly použity v letošním roce, do března
2020 vypracovat i podklady pro M3 (společenská relevance – na úrovni fakult), M4 a
M5 (viabilita; strategie a koncepce – na úrovni UNI). V dubnu proběhne hodnocení
mezinárodní komisí.
Upozornění na nutnost aktualizace přednášek a předmětů v databázi STAG. Vedoucí
kateder a ústavů obdrží návod od proděkana pro studium T. Hauera, jak údaje
v databázi STAG upravit.
Informace o změně názvu nakladatelství Episteme – mění se na Nakladatelství
Jihočeské univerzity – Episteme.
Informace o zprovoznění elektronických rezervací služebních vozidel. Od 1.6.2019
bude rezervační systém zpřístupněn všem zaměstnancům PřF. Dojde k navýšení ceny
provozu vozidel na 2,- Kč/ 1 km u menších vozidel (pětimístných) a 3,- Kč/ 1 km u
větších vozidel (devítimístných). Odkaz na rezervační systém by se měl objevit na
webu PřF společně s podmínkami pro rezervaci služebního vozidla.
Informace o dodatečných přijímacích zkouškách, které jsou naplánované na září
2019. Přesný termín bude upřesněn.

Sdělení proděkana pro investice:
-

F. Vácha informoval o fondu strategických priorit. Jedná se o část financí, které byly
rektorátem oddělené od 01-xxx peněz (jedná se cca o 30 mil. Kč). Každá fakulta může
získat až 30% z těchto prostředků. PřF by chtěla podat žádost o příspěvek z tohoto
fondu na nákup nového proteomického hmotnostního spektrometru. Postupem
času by se na PřF obměnily všechny větší přístroje (v horizontu 10 – 15 let).

Sdělení proděkana pro vnější vztahy a propagaci:

-

Informace o odkazu na zajímavé přednášky a významných hostech na webových
stránkách PřF. Případné připomínky a návrhy, které se týkají webu a propagačních
záležitostí je možné posílat proděkanovi J. Kaštovskému.

Sdělení proděkana pro rozvoj a zahraničí:
-

Informace o nutnosti aktualizace předmětů vyučovaných v angličtině. Termín pro
zasílání aktualizací je 31.5.2019. Návrhy na změny je možné zasílat proděkanovi P.
Jelínkovi.

Termíny příštích kolegií budou 7.10., 4.11. a 2.12.2019.

Zapsala: Hana Sýkorová
Ověřila a doplnila: Hana Šantrůčková

