Zápis
z Kolegia děkana Přírodovědecké fakulty UP
Datum: 19. května 2014
Přítomni: děkan Frébort, tajemnice Zimová, proděkan Dvořák, proděkan Kubínek, předseda
akademického senátu Jukl, vedoucí stud. odd. Gronychová.
Omluven: proděkan Molnár
Děkan
Informoval kolegium o poradě kolegia rektora.
_________________________________________________________________
Diskutované body z kolegia rektora:
 Rektor informoval o obdrženém návrhu limitu počtu studentů z MŠMT. Obdržený
návrh z MŠMT je o 6,5 % nižší než v předchozím roce, zároveň však normativ pro r.
2015 by měl být vyšší.
Na kolegiu děkana byla diskutována možná opatření, např. regulace počtu studentů. Kolegium
dospělo k závěru, že vzhledem k praxi, kdy se studenti hlásí na více oborů a řada přijatých
studentů ke studiu nenastoupí, je velmi obtížné počty přijatých studentů centrálně regulovat.
Podle současné metodiky dělení rozpočtu na PřF jsou příspěvky pracovišť za studenty
poníženy o nefinancované studenty poměrným krácením u oborů s počtem studentů větším,
než je fakultní medián počtu studentů připadajících na jeden studijní obor. Děkan proto
požádal proděkana Kubínka, aby informoval vedoucí kateder o poklesu počtu financovaných
studentů.


Rektor informoval o přípravě aktualizace Dlouhodobého záměru na UP na rok 2015 a
upozornil na skutečnost, že jde o poslední aktualizaci Dlouhodobého záměru na UP
před vytvořením záměru nového na období 2016–2020. Pro příští rok se bude
pokračovat cestou konkrétní a věcné aktualizace po jednotlivých úsecích. Termín je
stanoven na konec července.

Do příštího kolegia připraví členové kolegia děkana návrh aktualizací Dlouhodobého záměru
na rok 2015.


Rektor připomněl, že co se týče cizojazyčných programů, očekává do června od každé
fakulty vypracovanou strategii.

Děkan představí návrh strategie internacionalizace na setkání s vedoucími kateder, VPRO a
senátory dne 22.5.
Kolegium děkana dále vzalo na vědomí následující informace:


Rektor informoval o možnosti navazovat spolupráci se SŠ ve formě univerzitních SŠ a
ambasadorů UP. Děkan v diskuzi informoval, že PřF s touto formou spolupráce se
školami má již velké zkušenosti.



Rektor informoval o předběžné dohodě o umístění pobočky Odboru azylové a
Migrační politiky MV ČR přímo v prostorách UP, tř. Svobody 8, Olomouc. Jde zatím
o předběžnou dohodu. Jednalo by se o služby pouze pro UP, a to snad již od zimního
semestru.



Rektor požádal o dodržování jednotné propagace UP a také o podporu
celouniverzitních projektů (práce s absolventy či absolventské karty).

________________________________________________________________________
Děkan
Předložil na schválení kolegiu návrh změny Statutu PřF UP včetně organizačního řádu a
pravidel hospodaření, návrh Směrnice o ceně děkana a Směrnice ke studijnímu a zkušebnímu
řádu. Tyto návrhy byly schváleny a budou postoupeny AS PřF UP.
Děkan požádal o zajištění informovanosti zkoušejících prostřednictvím Zpravodaje, aby
přihlášení na 3. opravný termín bylo ve STAGu důsledně specifikováno v kolonce „Zápis na
termín“ jako „3. pokusy“ (a dále je tedy nutné všechny předešlé neúspěšné pokusy důsledně
zapisovat do STAGu jako „F“).

Děkan navrhl a bylo odsouhlaseno, že do obálek, ve kterých je budoucím studentům zasíláno
oznámení a dekret o přijetí, bude přiložen informační letáček o studentské organizaci
POSPOL.
Informoval o připravovaném Metodickém pokynu děkana pro stanovení úrovně nepřímých
nákladů na grantových projektech.
Informoval o důležitosti dopracování plánu dostavby campusu v Holici do konce roku 2014
vzhledem k připravovaným programům OP VVV a ITI.
Na kolegiu dne 17. 6. 2014 bude stanoven harmonogram zastupování funkce děkana v letních
měsících.

Tajemnice Zimová
Informovala kolegium o dislokaci pracovišť. Stěhování Katedry ekologie a ŽP z tř. Svobody
26 do areálu Holice je naplánováno na příští rok.
Informovala o připravované pracovní schůzce se sekretářkami kateder a prosí o stanovení
termínu.
Informovala o nutnosti zadávání zdroje vedoucími pracovišť při převodu provozních režií
grantů.
Informovala kolegium o jednání s insolvenční správkyní firmy O.K.D.C. ohledně pohledávek
vůči stavební zakázce na projekt Pevnost poznání.
Proděkan Kubínek
Informoval kolegium o studentské soutěži „O cenu děkana“, která úspěšně proběhla dne 14. 5.
Vznesl dotaz, zdali by nemohl být vyhrazen prostor pro zřízení vitríny, kde budou poháry
vystaveny, případně s dalšími úspěchy naší fakulty. Ing. Zimová přislíbila, že si tuto záležitost
vezme na starost.
Informoval o přípravě kreditového systému v PGS. V rámci kreditového ohodnocení je též
zohledněna skutečnost, že studenti musí splnit 2 prvoautorské publikace v recenzovaných
časopisech, přičemž jeden z nich musí mít nenulový IF. U publikací, které mají abecedně
seřazené autory, bude vyžadováno, aby byl „hlavní autor“ jednoznačně doložen písemným
prohlášením všech spoluautorů.
Informoval o návrhu změny garantů ze strany KMA a VPRO Matematika. Bylo
odsouhlaseno, že garantem bakalářského studijního oboru Matematika - ekonomie se
zaměřením na bankovnictví/pojišťovnictví bude ustanoven od nového akademického roku
doc. Karel Hron a garantem navazujícího magisterského oboru Aplikace matematiky
v ekonomii doc. Jana Talašová.
Vědecké radě budou předloženy návrhy složení státnicových komisí (bakalářské obory,
navazující magisterské obory, SZZ z Pedagogiky a psychologie, rigorózní řízení) do roku
2018.
Proděkan Dvořák
Navrhl kolegiu zavést poplatek 15 000,- Kč za habilitační a profesorská řízení pro žadatele
mimo UP a odměnu 2 000,- Kč za posudek + 1000,- Kč za účast na Vědecké radě. Kolegiem
odsouhlaseno.

Zapsala: Dana Gronychová
Datum příštího kolegia: 17. 6. 2014, 8:30
prof. RNDr. Ivo Frébort, CSc., Ph.D.
děkan PřF

