Zápis
z Kolegia děkana Přírodovědecké fakulty UP

Datum: 13. listopadu 2012
Přítomni: děkan Ševčík, proděkanka Smolová, proděkanka Tesaříková, proděkan Opatrný,
proděkan Frébort, proděkan Dušek, tajemník Velecký, předseda AS PřF UP Jukl, vedoucí
studijního odd. Gronychová.
Děkan
 Připomněl, že do 25. listopadu musí být odevzdány návrhy odměn pro zaměstnance.
 Informoval kolegium o nabídce dvou bytových jednotek od Červeného kříže, které by
mohly být využité pro zahraniční hosty nebo studenty. Tyto bytové jednotky by
musely být částečně zrekonstruovány. Kolegiem zamítnuto.
 Dne 27. listopadu se sejde kolegium k projednávání akreditačních materiálů, které
budou podány na Vědeckou radu.
Proděkan Opatrný
 Informoval kolegium o pravidlech alokace financí na rozvoj výzkumné organizace za
výsledky druhu B (odborná kniha) a C (kapitola v knize). Tato pravidla budou
předložena senátu PřF.
Proděkan Frébort
 Seznámil kolegium o předkládaných žádostech o akreditaci pro projednání vědeckou
radou, která se bude konat dne 12. 12. 2012. Programy s předkládanými obory lze
najít na Úřední desce – Akreditace. Dále informoval kolegium o žádosti
prof. Tkadlece, aby se kolegium vyjádřilo k přesunutí oboru Ekologie a ochrana
prostředí pod program Biologie. Kolegium navrhuje vrátit tuto žádost k vyjádření se
na VPRO.
Proděkanka Smolová
 Informovala kolegium o novém Stipendijním řádu a zároveň navrhla, aby se stipendia
vyplácela tak, jak byla vyplácena v minulém akademickém roce. Jednorázové
stipendium ve výši 5 000,- Kč bude přiznáno studentovi, který za akademický rok
2011/12 dosáhne váženého průměru 1,5 a zároveň získá aspoň 60 kreditů, mimořádné
jednorázové prospěchové stipendium ve výši 6 000,- Kč bude za akademický rok
2011/12 přiznáno každému absolventovi prezenčního studia, který absolvoval
s vyznamenáním, mimořádné jednorázové sociální stipendium děkana může být
přiznáno studentovi na základě písemné žádosti v případě katastrofy, životní krize,
stipendium ve výši 1 000,- Kč měsíčně může být přiznáno Ph.D. studentovi
prezenčního studia staršího 26 let za něhož se již neplatí zdravotní pojištění,
mimořádné jednorázové stipendium ve výši 10 250 Kč bude v listopadu přiznáno
každému studentovi 1. ročníku bakalářského studia, který se stal úspěšným řešitelem
celostátního kola nejvyšší kategorie olympiády a jednorázové stipendium za výsledky
v oblasti vědy a výzkumu.



Seznámila kolegium s návrhem katedry Mezinárodních rozvojových studií o otevření
navazujícího magisterského oboru Mezinárodní rozvojová studia v anglickém jazyce –
International Development Studies, které bude zpoplatněno ve výši 1200 EUR ročně.
Kolegium s otevřením tohoto oboru souhlasí.

Proděkan Dušek
 Informoval kolegium, že by se měla zlepšit spolupráce mezi fakultou a fakultními
školami a o 60. výročí fakulty, které spadá na rok 2013. K tomuto výročí navrhuje
akce jako: slavnostní zasedání vědecké rady, ocenění významných absolventů,
zaměstnanců, vydání výroční zprávy, propagační mikiny, tisk A5 bloků a další.
Předseda akademického senátu Jukl
 Informoval kolegium, že zasedání senátu proběhne dne 15. listopadu od 15:00 hod. Na
programu jednání bude kontrola usnesení, informace z AS UP, způsob hospodaření
PřF UP, způsob hodnocení výsledků B (kniha) a C (kapitola).
 Požádal kolegium, zda by mohl být senát informován o tom, jaké obory (programy) se
budou předkládat akreditační komisi.
Tajemník Velecký
 Informoval kolegium, že ve dne rektorského volna 27., 28. a 31. prosince bude teplota
v budově snížena na minimum a nebude zabezpečen úklid a nutné opravy budovy.
 Informoval, že 60 % energií není měřeno a požádal kolegium o schválení nákupu
dalších elektrických měřičů.

Zapsala: Dana Gronychová
Termín: 27. listopadu
prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D.
děkan

