Zápis
z Kolegia děkana Přírodovědecké fakulty UP
Datum: 11. ledna 2011
Přítomni: děkan Ševčík, proděkanka Tesaříková, proděkanka Smolová, proděkan Frébort,
proděkan Opatrný, proděkan Dušek, tajemník Velecký, vedoucí studijního odd. Gronychová.
Omluven: předseda AS PřF UP Jukl
Děkan prof. Ševčík
 Navrhl kolegiu, aby každé první pondělí v měsíci bylo zavedeno posezení s ved.
kateder.
 Poprosil proděkany o uvolnění jejich místností v 6. podlaží a zároveň navrhl, aby pro
ně bylo vytvořeno zázemí v malé zasedací místnosti děkanátu.
 V týdnu od 17. 1. 2011 sjednat schůzku s proděkankou Tesaříkovou, kde se projedná
nákup měřičů energie.
Tajemník Velecký
 Informoval kolegium o zahájení provozu pokladny na nové budově PřF.
 Dne 29. 1. 2011 se uskuteční v garáži PřF od 18:00 – 6:00 hod. sanitární den.
Proděkanka Tesaříková
 Informovala kolegium o téměř ukončené výměně oken a zateplení na SLO.
 Upozornila kolegium na auta, které stávají v garáži “odstavena“ na delší dobu.
Proděkanka Smolová
 Informovala kolegium o tom, že studenti, kteří studují nadstandardní dobu studia,
dostali opožděně dopisy o uhrazení poplatku. Sjednaná schůzka s proděkanem
právnické fakulty.
 Upozornila na nutnost aktualizovat oborové rady doktorských studijních oborů
a o doplnění stávajícího mobiliáře, a to o nástěnky.
 Kolegium bylo informováno o nastávajícím Dni otevřených dveří, který se bude konat
v pátek dne 21. 1. 2011.
Proděkan Dušek
 Navrhl kolegiu k projednání vytvoření Směrnice děkana pro používání univerzálního
klíče, který je ve vrátnici PřF. Směrnice byla kolegiem zamítnuta ale navrhlo, aby bylo
povinností udělat na vrátnici zápis o půjčení klíče a v následujícím dni informovat
tajemníka fakulty.
 Předložil k posouzení návrhy vlajek, které by měly reprezentovat PřF.
 Seznámil kolegium s dotazem studenta doktorského kombinovaného studia o tom, že
v důsledku jeho pracovní náplně nemůže vyjet na vědecko-výzkumnou stáž, kterou
mají studenti Ph.D. povinnou. Rozhodnutí kolegia bylo, že všichni studenti Ph.D.
studia, jak v prezenční tak i v kombinované formě jsou povinni tuto stáž absolvovat.
 Vznesl otázku kolegiu, jakým způsobem by mohli studenti doktorského studia, kteří se
přihlásí ke studiu ze zahraničí být financováni. Jedním z návrhů by byl Fundraising,
kde by se oslovily firmy k financování zahraničních studentů.

Proděkan Opatrný
 Informoval kolegium o průvodci databází o nezaměstnaných vysokoškolácích, který je
k nalezení na stránkách MŠMT.
Proděkan Frébort
 Požádal tajemníka o překontrolování smlouvy za telefonní hovory a jaká jsou k tomu
nastavena pravidla.

Zapsala: Dana Gronychová
Termín: 8. února 2011 v 8:05 hod.
prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D.
děkan

