Zápis
z Kolegia děkana Přírodovědecké fakulty UP

Datum: 8. března 2011
Přítomni: děkan Ševčík, proděkanka Tesaříková, proděkanka Smolová, proděkan Frébort,
proděkan Opatrný, proděkan Dušek, tajemník Velecký, předseda AS PřF UP Jukl, vedoucí
studijního odd. Gronychová.
Děkan Ševčík
 Informoval kolegium o rozpočtu a jeho dělení na fakulty.
 Požádal proděkanku Tesaříkovou a předsedu akademického senátu Jukla o schůzku,
která se bude týkat nákupu měřičů energií.
 Informoval kolegium, že Internacionalizace je jednou z položek, která je důležitá při
dělení financí a proto žádá o důslednou registraci všech vyjíždějících a přijíždějících
studentů a akademických pracovníků.
 Sdělil kolegiu, že byly pořízeny pro novou budovu speciální teploměry, a to jak vnitřní
tak i venkovní, které budou vyhodnocovat teplotu v budově.
 Poprosil, zda by nebylo možné optimalizovat osvětlení v budově. Zbytečně se plýtvá
energií.
 Prosí proděkanku Tesaříkovou, aby se údržba budovy podívala na nefungující žaluzie
v aule.
Proděkanka Tesaříková
 Informovala kolegium o nevyhovujících žaluziích na budově SLO. Okna jsou
rozměrově pro stávající žaluzie nevhodná. Budou muset být zakoupeny nové žaluzie.
Proděkanka Smolová
 Informovala kolegium, že počet podaných přihlášek na PřF je zhruba stejný jako
v minulém roce.
 Seznámila kolegium s poplatky za nadstandardní dobu studia a jakým způsobem se
žádosti o odvolání studentů zpracovávají.
Proděkan Dušek
 Seznámil kolegium s vyhlášením nové výzvy Mobility, která se týká všech studentů od
2. roč. bakalářského studia.
 Informoval o nových webových stránkách, které bohužel nejsou v takovém stavu,
jakém by měly být a prosí všechny kteří najdou nějaké nesrovnalosti, aby písemně
kontaktovali paní Krausovou, paní Mayerovou, paní Gronychovou a v kopii přeposílali
jemu.

Proděkan Opatrný
 Probíhá rozpočítávání bodů za výsledky VaV na katedry. Rozhodnutím rektora se bude
letošní institucionální podpora na rozvoj výzkumných organizací (RVO) dělí podle
nekorigovaných bodů z Hodnocení 2010 (pozn.: v rámci ČR se letošní RVO dělí podle
Hodnocení 2009, dělení v roce 2012 bude v rámci ČR podle korigovaných bodů
z Hodnocení 2010). Proto se podle nekorigovaných bodů bude dělit RVO i uvnitř
fakulty na jednotlivé katedry. Stejně tak se podle nekorigovaných bodů dělí
i prostředky Specifický výzkum, tedy na vnitřní granty UP. Zatím probíhají výpočty
a upřesňování výsledků.
Proděkan Frébort
 Informoval kolegium, že dne 8. dubna 2011 bude slavnostně zahájena stavba Centra
Hané v Holici.

Zapsala: Dana Gronychová
Termín dalšího kolegia: 12. dubna 2011

prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D.
děkan

