Zápis
z Kolegia děkana Přírodovědecké fakulty UP
Datum: 18. září 2009
Přítomni: děkan Ševčík, proděkanka Tesaříková, proděkan Frébort, proděkan Opatrný,
proděkan Molnár, tajemník Velecký, předsedkyně AS PřF UP Smolová, vedoucí studijního
odd. Gronychová.
Zastupování děkana ve dnech od 12. – 27. 10. 2009
Zastupováním děkana v době jeho nepřítomnosti jsou pověřeni proděkanka Tesaříková
a proděkan Molnár.
Imatrikulace
Imatrikulace studentů 1. ročníků se bude konat dne 26. října od 8:00 hod. v budově
Regionálního centra Olomouc.
Doplatek mzdových tarifů v roce 2009
Na základě metodického pokynu rektora bude doplacen všem zaměstnancům UP rozdíl mezi
stávajícím platným mzdovým tarifem a mzdovým tarifem, který je účinný od 1. 9. 2009.
Vedoucí kateder jsou požádání o navýšení tarifní složky svých zaměstnanců. Bližší informace
dle potřeby podá paní V. Poláková – osobní oddělení.
Porady s vedoucími kateder a VPRO
V říjnu proběhnou schůzky s vedoucími kateder a předsedy VPRO, kde budou vedoucím
kateder předány jmenovací dekrety, projednány povinnosti studentů DSP a další záležitosti.
Vstup externistů do budovy PřF na Envelopě
Dle potřeby budou externistům vydávány zaměstnanecké karty ke vstupu do nové budovy
PřF na dobu 1 roku. Zajistí tajemník fakulty.
Vstup členů kolegia na ostatní oddělení fakulty
Z provozních důvodů bude členům kolegia umožněn vstup na všechna oddělení fakulty přes
zaměstnaneckou kartu. Zajistí tajemník fakulty.
Aktualizace seznamů členů VPRO, RDSO, OR DSP
Proděkan Opatrný zajistí aktualizaci seznamů členů VPRO, RDSO, OR DSP a jejich
zveřejnění na webových stránkách PřF.
Akreditace
Kolegium bylo proděkanem Frébortem seznámeno s přípravou akreditací, které budou
nachystány pro schválení vědeckou radou dne 9. prosince 2009 a o prodloužení akreditací
tříletý doktorských studijních oborů k dostudování stávajících studentů.
Studijní oddělení
Proděkan Molnár v koordinaci s Ing. A. Mayerovou zajistí 2 studenty pro počítačové zázemí
na nové budově, kteří poradí a pomohou studentům při práci na počítači,
Vedoucí studijního oddělení zajistí aktualizaci statistických údajů o počtu studentů fakulty
na webové stránce PřF.

Ekonomické oddělení
Tajemník fakulty projedná možnost vyplácení cestovních náhrad na kurzy vzdělávání na
poradě s děkanem, proděkanem Molnárem a vedoucí KCJ PhDr. O. Vítkovskou.
Veletrh vzdělávání
Veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání proběhne v Bratislavě ve dnech 6. – 8. října
a v Brně ve dnech 20.- 23. října 2009. Obory, které chtějí na tyto veletrhy dodat své
propagační materiály, je včas doručí na studijní oddělení. Informaci předsedům VPRO zajistí
vedoucí studijního oddělení.
Disertace a impaktované publikace
V případě, že ze závažných důvodů není možné splnit podmínku ustanovení článku 36 odst. 4
Opatření děkana upravující ustanovení Studijního a zkušebního řádu (výsledky disertace
zveřejněny ve dvou recenzovaných publikacích, kde je student prvním autorem, alespoň jedna
publikace v časopise s nenulovým IF), je třeba podat děkanovi zdůvodněnou žádost o
povolení výjimky. Kontrolu bude provádět paní Mlčochová při předložení disertace.
Specifický vysokoškolský výzkum
S přijetím novely zákona o podpoře výzkumu platí nová pravidla pro hospodaření s
prostředky na Specifický vysokoškolský výzkum. UP musí do konce listopadu zveřejnit
zásady studentské soutěže, podle nichž se bude s těmito prostředky nakládat. Mezi fakulty se
budou tyto prostředky pravděpodobně dělit podle stejného vzorce, jaký používá MŠMT při
dělení mezi školy. Je třeba rozhodnout, jak se budou tyto prostředky dále dělit v rámci
fakulty.
Datum příštího kolegia: 5. 11. 2009
Zapsala: Dana Gronychová

prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D.

