Zápis
z Kolegia děkana Přírodovědecké fakulty UP
Datum: 11. března 2014
Přítomni: děkan Frébort, zastupující tajemnice Zimová, proděkan Dvořák, proděkan Kubínek,
předseda akademického senátu Jukl, vedoucí stud. odd. Gronychová.
Omluven: proděkan Molnár.
Děkan
Informoval kolegium o poradě kolegia rektora.
_________________________________________________________________







Informace z kolegia rektora:
Rozpočet pro rok 2014
Návrh na změnu metodiky dělení finančních prostředků, která bude předložena pro
jednání AS UP.
Ukrajinská stipendia
Olomoucká Univerzita Palackého nabídne od září studijní stipendia vysokoškolským
studentům z Ukrajiny. Chce tím pomoci studentům, které postihly nepokoje v této
zemi. Do programu se zapojilo sedm z osmi fakult. Roční stipendia budou určena pro
posluchače doktorského studia. Každý stipendista obdrží 13.000 korun měsíčně.
Příspěvek Olomouckého kraje 2014
Rektor uvedl, že UP obdržela 2 mil. Kč, z toho 1,4 mil. Kč INV prostředků bude
využito na rekonstrukci Křížkovského 12 a 14 pro Centrum doktorských studií FF.
200 tis. Kč hodlá použít pro rozvoj Konfuciovy akademie a zbytek na propagaci UP.
Komise
Rektor UP oznámil, že o Ceně Fr. Palackého rozhodne Vědecká rada UP. Přednášku
na počest J. L. Fischera pronese osobnost vybraná rektorem po poradě s děkany.
___________________________________________________________________

Děkan
 Informoval kolegium o návrhu rozpočtu, který je ve stavu přípravy. Hlavní body jsou
připravené k prezentaci na setkání děkana s vedoucími kateder, předsedů oborových
rad a senátorů. Poté budou podklady projednány na jednotlivých VPRO a poskytnuty
Ekonomické komisi a senátu PřF.
Prezentace se týká změn na děkanátu, aktuálního stavu projektu „Pevnost poznání“,
metodiky a návrhu dělení rozpočtu 2014 a termínu dalšího „Čaje o třetí“, který bude
dne 19. 4. 2014 v 15:00.
 Upozornil na to, že v příštím roce by měli končit první studenti doktorského studia
oboru MRS a zatím nemají publikace v impaktovaných časopisech.
Proděkan Kubínek
 Informoval kolegium, že podklady pro výroční zprávu již byly na rektorát zaslány,
dále o přípravě aplikace do mobilních telefonů pro uchazeče a o zastavení
mimořádného stipendia ve výši 1 000,- Kč studentům prezenčního doktorského studia
starších 26 let, za něž není plátcem zdravotního pojištění stát.




Podal návrh na zavedení kreditního systému pro doktorské studium. Kolegium proti
návrhu nemělo připomínek.
Navrhl, aby finanční podpora na mobilitu studentů doktorský programů byla
vyplacena ze stipendijního fondu.

Proděkan Dvořák
 Podklady za vědu a výzkum k výroční zprávě byly na UP zaslány.
 Informoval kolegium o předmětu Management VaV, ve kterém probíhají změny, jako
jsou: zjednodušení komunikace se studenty, zpřehlednění průběhu kurzu, zkrácení a
zefektivnění kurzu, plánování přednášejících, blokace výukových prostor apod.
Změny jsou spíše organizačního rázu. Předmět bude vypsán, aby si ho studenti mohli
zapsat. Jelikož tento předmět je navštěvován i zahraničními studenty, tak se bude
muset v dalším akademickém roce vyřešit i jazyk výuky.
Zapsala: Dana Gronychová
Datum příštího kolegia: 8. 4. 2014, 8:30

prof. RNDr. Ivo Frébort, CSc., Ph.D.
děkan PřF

