Zápis
z Kolegia děkana Přírodovědecké fakulty UP
Datum: 19. října 2010
Přítomni: děkan Ševčík, proděkanka Tesaříková, proděkanka Smolová, proděkan Frébort,
proděkan Opatrný, proděkan Dušek, předseda AS PřF UP Jukl, tajemník Velecký, vedoucí
studijního odd. Gronychová.
Děkan prof. Ševčík
• Informoval kolegium, že VPRO Fyziky odsouhlasilo vznik nové katedry – Biofyziky.
Dle platné legislativy bude návrh na vznik nové katedry předložen Akademickému
senátu PřF UP.
• Do 18. listopadu 2010 mají členové kolegia a vedoucí kateder předložit návrhy
Dlouhodobého záměru PřF UP na období 2011-2015, a to k rukám děkana a
proděkana Opatrného. Každý z proděkanů předloží návrh za svůj resort.
• Dne 8. 12. 2010 bude na Filosofické fakultě slavnostní udílení čestného doktorátu,
kterého se za PřF UP zúčastní proděkanka Smolová.
• Proděkanka Smolová dohlédne na to, aby ve STAGu byly zavedeni garanti oborů.
Garant může být pouze jeden, a to na plný úvazek.
• V polovině listopadu by měla začít instalace měřičů energií.
• Děkan požádal členy kolegia, aby předložili návrhy, jak nově přistupovat k dělení
finančních prostředků obdržených za „počet studentů“. Východiskem je stav, kdy za
rok 2010 byl překročen počet přijatých studentů a někteří studenti tak nebudou
z MŠMT financováni. Předložený návrh by měl reflektovat směřování fakulty a měl
by být použitelný i pro další roky.
• Agendu se zajišťováním ubytování v rekreačním středisku Karlov povede od
1. listopadu 2010 Mgr. D. Petrželová a Ing. D. Zlámalová.
• Záležitosti týkající se archivace studijních materiálů dále povede pro studijní odd. paní
L. Mozgová a pro archivaci agendy ekonomického odd. pověřený pracovník, určen
tajemníkem Veleckým.
• V brzké době se bude upravovat archiv ve 2. poschodí, kde se budou instalovat
archivační police a jiný potřebný nábytek.
• Děkan požádal proděkana Oparného aby připravil a rozeslal manuál, jak by měly být
předkládány materiály pro jednání vědecké rady.
• Každá učebna bude mít k dispozici houbu, křídu a fixy. Pokud v učebně tyto pomůcky
nebudou, budou na vrátnici, kde si je budou moci vyučující vyzvednout a studijní odd.
bude dohlížet na to, aby jich bylo na vrátnici dostatečné množství.
• Děkan prosí o sjednání schůzky ekonomického odd. s odd. pro vědu a výzkum. (Pozn.
schůzka se uskutečnila 20. 10. 2010 ve složení děkan Ševčík, proděkan Opatrný,
tajemník Velecký, pracovnice EO pí Hilšerová a pracovnice odd. VaV. pí Krausová
a Kratochvílová, bylo dohodnuto, že bude každoročně pravidelná schůzka EO a VaV
počátkem února, na které se upřesní změny a aktualizace v podmínkách čerpání
z různých typů projektů. Výstupem bude i souhrn informací pro řešitele, který bude
rozeslán v příloze pátečníku.)
• Dne 26. 10. 2010 se uskuteční schůzka děkana s proděkanem Frébortem o dislokaci
kateder v areálu Holice.

Tajemník Velecký
• Informoval kolegium o průběhu investiční akce "Energetické audity UPOL2" na
dotčených objektech a připomněl, že projekt neobsahuje dodávku žaluzií. Zmínil
obsah rozhodnutí rektora ze 6. 10. 2010 o krácení příspěvku fakulty na rok 2010
o částku 3.249 tis. Kč.
• Informoval kolegium o problémech se zpracováním mzdové agendy, způsobených
neposkytnutím klíčové informace o změně metodiky účtování mzdových náhrad
v projektech GAČR ze strany fakultního oddělení VaV.
Proděkanka Tesaříková
• Informovala kolegium o navážení mobiliáře pro katedry, kde vedoucí kateder budou
ručit za převzetí nábytku jak do učeben uvnitř kateder, tak i do pracoven.
• Firma DVD současně s navážkou nového nábytku zajistí i přesun starého nábytku
z pracoven do garáže. Starý, již přebraný nábytek umístěný dosud v garáži by měla
správa budov co nejdříve vystěhovat. Taktéž by mělo být řešeno vymezené stání pro
kola a motorky v garáži.
Proděkanka Smolová
• Informovala kolegium o reorganizaci na studijním oddělení, kdy z důvodu otvírání
nových oborů a změně počtu studentů na jednotlivých studijních programech dochází
k úpravě rozdělení studentů k jednotlivým studijním referentkám. Počínaje 15. říjnem
2010 byla provedena dílčí změna a druhá fáze proběhne v souvislosti s příchodem
nové studijní referentky, která bude zastupovat P. Langerovou po dobu mateřské
dovolené. Změna nastává u vedení agendy doktorských studijních programů, která
bude k 15. prosinci 2010 převedena na nově přijatou osobu.
• Proděkanka informovala o schválení komisí pro SZZ a dojmenování některých členů
na vědecké radě dne 13. října 2010.
• Proděkanka dále informovala o jednáních pedagogické komise UP, návrhu na změnu
v administrativě související s přijímáním nových studentů a ukončování studia.
V případě ukončování studia se jedná o nárůst korespondence se studenty, proto je
snaha, aby bylo řešeno s maximálním možným využitím ze Stagu generovaných
rozhodnutí a oznámení.
• Dále byli členové kolegia informování o jednání na Pedagogické fakultě ohledně
pedagogické způsobilosti, která by měla být sjednocena v rámci celé UP.
Proděkan Dušek
• Informoval kolegium o dotaznících, které byly vytvořeny a rozdány u zápisů pro
nastupující 1. ročníky. Dotazníky jsou již zpracovány a katedry tak budou mít lepší
možnost se dozvědět odkud student přichází, z které školy, z jakého regionu, proč se
na PřF hlásí atd.
• V rámci propagační činnosti fakulty informoval o zřízení fakultního facebooku, který
budou mít na starosti studenti.
• Dne 7. 12. 2010 od 9:00 se budou konat v zasedací místnosti děkanátu obhajoby
studentských projektů.
Proděkan Opatrný
• Informoval kolegium o tom, že se chystá nový zákon o terciálním vzdělávání a zákon
o finanční podpoře studentů, paragrafované znění by mělo být hotové do konce
příštího roku, na zákonech pracuje tým pod vedením doc. Fischera z VŠE

•

•

v součinnosti s radou pro reformu, jíž předsedá prof. Haňka a z UP je v ní prof. Hálek.
V nejbližších dnech by měly být základní teze obou zákonů předloženy k veřejné
diskusi, doc. Fischer je ochoten přijet na univerzitu základní teze reformy diskutovat
na místě, bylo by dobré této příležitosti využít.
V Radě pro výzkum, vývoj a inovace se chystají práce na nové metodice hodnocení
výsledků, příslušná komise pro hodnocení výsledků nyní dává dohromady
harmonogram a základní teze, nová metodika by měla platit od roku 2012, mělo by jít
o oborově specifické metodiky (různé obory budou hodnoceny podle odlišných
kritérií). V současné době platí Metodika 2010-11, kterou letos v létě schválila vláda.
Veškeré podklady, které půjdou do vědecké rady budou nejdříve zaslány členům
vědecké rady a to nejméně 2 dny před konáním tak, aby mohly být včas
opřipomínkovány. Pokud půjdou do vědecké rady návrhy na schválení členů
státnicových komisí, budou muset být nejprve odsouhlaseny proděkankou pro
studium.

Proděkan Frébort
• Požádal kolegium o schválení žádostí o akreditace, které budou předloženy
k projednání na Vědecké radě PřF UP dne 8. 12. 2010. Jedná se o studijní obory:
Bakalářské studijní obory
B1101 Počítačová geometrie - rozšíření akreditace o obor
B1301 Geografie - prodloužení akreditace
B1301 Mezinárodní rozvojová studia - změny vyžadující souhlas AK
B1407 Materiálová chemie pro bio a nano aplikace - rozšíření akreditace o obor
B1701 Nanotechnologie - rozšíření akreditace o obor
Navazují magisterské obory
N1301 Mezinárodní rozvojová studia - změny vyžadující souhlas AK, rozšíření pro výuku
v anglickém jazyce.
N1601 Ochrana přírody - prodloužení akreditace k dostudování stávajících studentů
Doktorské studijní obory
P1314 Geoinformatika a kartografie - prodloužení akreditace
P1314 Regionální geografie - rozšíření akreditace o obor
P1407 Didaktika chemie (tříletá) - prodloužení akreditace k dostudování stávajících studentů
P1417 Didaktika chemie (čtyřletá) - rozšíření akreditace o obor
P1417 Bioorganická chemie - rozšíření akreditace o obor
P1606 Ekologie/Ekology - prodloužení akreditace
P1703 Obecná fyzika a matematická fyzika - změny vyžadující souhlas AK
Kolegiem odsouhlaseno.

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

