
        Zápis   
      z Kolegia děkana Přírodovědecké fakulty UP  

 
Datum: 30. dubna 2009 
 
Přítomni: děkan Ševčík, proděkanka Tesaříková, proděkan Frébort, proděkan Opatrný, 
proděkan Molnár, tajemník Velecký, předsedkyně AS PřF UP Smolová, vedoucí studijního 
odd. Gronychová. 
 

Na základě podnětů z akademického senátu PřF děkan podal návrh na: 
  - vytvoření úředních desek kateder, 

- sestavení podrobného harmonogramu akademického roku,   
- jmenování skupinových učitelů studijních skupin, 
a to počínaje novým akademickým rokem, případně po přestěhování do nové budovy. 

      
Promoce se budou konat ve dnech 1., 2. a 3. července 2009 v aule právnické fakulty. 
Slavnostního aktu se zúčastní dne 1. 7. a  3. 7. –  proděkani Frébort, Molnár, Opatrný,  
2. 7. – proděkani Opatrný a  Tesaříková a předsedkyně AS Smolová,  

 
Děkan informoval kolegium o tom, že dokud nebudou odstraněny závady na nové 
budově na Envelopě, nebude budova převzata. U přebírání budovy budou přítomni 
vedoucí kateder, děkan a sekretářky. Každý vedoucí katedry si sestaví návrh jak bude 
jeho katedra stěhována. Otázky kolem stěhování nábytku, pronájmu  externí firmy na 
stěhování, apod.  budou projednány na příštím kolegiu.  

 
Kolegium   bylo   proděkanem   Frébortem   informováno   o   stanovisku Akreditační  

            komise   k   podaným   akreditacím.  U oborů,  které  vyžadují  doplnění  informací se  
            potřebné    informace  doplní   v   nejbližším   možném   termínu.   U    nesouhlasného  
            stanoviska   o   udělení   akreditace   Ph.D.   programu   Geografie,  obor Mezinárodní  

rozvojová studia a akreditace k profesorskému řízení  v  oboru   Organická chemie   se 
odvolání proti rozhodnutí podávat nebude. 

 
Předsedkyně AS PřF UP předala kolegiu termíny zasedání AS PřF UP. Začátek 
zasedání  bude vždy  ve 13:00 hod. ve dnech 27.5., 7.10., 2.12. 2009. Dále 
informovala kolegium, že Návrh  metodiky dělení  finančních  prostředků  je  vytvořen  
a předán k projednání. 

 
Proděkan Opatrný   seznámil   členy   kolegia   s   první verzí Výroční zprávy PřF  
2008 a požádal je o připomínky do čtvrtku 7. května. 

 
Tajemník Velecký prosí vedoucí kateder o nahlášení počtu kalendářů na rok 2010. 

 
Od 1. 7. 2009 bude zaveden elektronický podpis. 

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


