ZÁPIS
z Kolegia děkana Přírodovědecké fakulty UP
Datum: 8. února 2007
Přítomni: děkan Ševčík, proděkan Frébort, proděkan Molnár, proděkan Opatrný, proděkanka
Tesaříková, tajemník fakulty Velecký, předseda AS PřF UP Rulík, vedoucí studijního odd.
Gronychová.
Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Úprava areálu v Holicích
Dofinancování
Akreditace
7. rámcový program
Směrnice
Studijní záležitosti
Různé

Kolegium popřálo k významnému životnímu jubileu prof. Krupkovi a Dr. Uvírové.
1. Úprava areálu v Holicích
-

-

Proděkan Frébort seznámil kolegium o průběhu stavebních prací v areálu Holice, kde
probíhá druhá etapa výstavby, ve které bude vypsáno výběrové řízení na zateplení
budovy a výstavby átria. Dále sdělil, že musí být dodány podklady na výběrové řízení
pro výstavbu menzy a vytvoření kalkulace na rozvod elektřiny.
Kolegium děkana vzalo na vědomí vytvoření smlouvy o převedení pozemků
v Holicích, které by se mělo realizovat nejpozději do konce května.
Dále byl napsán dopis oborové radě botaniky o vyjádření stanoviska k otázce
budoucnosti Botanické zahrady, aby se mohl sestavit ucelený koncept celého areálu
pro územní rozhodnutí.

2. Dofinancování
-

Kolegium děkana vzalo na vědomí, že bude oznámen termín schůzky a napsán dopis
prorektorovi Weiglovi, ohledně dofinancování výstavby.

3. Akreditace
-

Proděkan Frébort informoval kolegium o 4 letých doktorských studijních programech,
u kterých musí být sestavena nová akreditace.
Dále informoval kolegium o vyhlášení 7. rámcového programu a vznesl výzvu
k zapojení se stávajících vědeckých týmů do toho programu.

4. Směrnice
-

Tajemník Velecký informoval kolegium děkana o nové Směrnici týkající se
cestovních náhrad, předložil graf výkonu ekonomického oddělení a přehled
hospodaření PřF UP v roce 2006.

-

Kolegium bylo taktéž informováno o zavedení vstupních a výstupních razítek pro
přišlou a odcházející poštu ekonomického oddělení. Toto opatření přichází v platnost
od 8. února 2007.

5. Studijní záležitosti
-

Proděkan Molnár informoval kolegium děkana o procesu vymáhání poplatků od
studentů za překročenou dobu studia. Byla vznesena otázka, zda-li program STAG by
nemohl vygenerovat variabilní symbol pro studenta, který již musí platit za překročení
studia, na který by požadovaná částka byla poukázána. Dále přednesl návrh o úpravě
Oznámení o zaplacení poplatku studentovi.

-

Byla zdůrazněna potřeba a vůle pokračovat v kontrole výuky hospitacemi

6. Různé
-

-

Kolegium bylo informováno o vytvoření Draftu k plánovanému rozvoji UP, vyžadující
spolupráci a podporu města Olomouce a Olomouckého kraje a o vytvoření materiálu
pro UP k nové budově PřF na Envelopě.
Bylo vyhlášeno další kolo studentských mobilit, uzávěrka je 16. února 2007.
Proděkan Frébort pochválil ekonomické oddělení za dobrou práci.
Auta parkující ve dvoře, budou muset mít parkovací karty, které budou k nahlédnutí
na vrátnici.
Příprava výroční zprávy o činnosti PřF UP a UP.
Program kolegia rektora:

-

-

Veřejná obhajoba celouniverzitních rozvojových projektů řešených v roce 2006
Vnitřní mzdový předpis byl zaslán k projednání do AS fakult, poté jej projedná AS
UP. Platit bude asi od 1.3.2007.
Rektor informoval o vyhlášení 7. rámcového programu, byla vydána prováděcí
směrnice -k operačním programům „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ a „VaV
pro I“.
Sociální fond – čl.25 přílohy č.2 Statutu UP upravuje použití sociálního fondu (na
fakultách je k dispozici od konce září 2006).
Směrnice rektora bude obsahovat tyto zásady: - přednostně využívat fondu
k příplatkům na penzijní, důchodové nebo životní pojištění (předběžně asi 500,-Kč na
osobu a měsíc), event. využití tzv „benefit šeků“ (asi 350,-Kč na osobu a měsíc).
Další možnosti využití jsou odměny k životním jubileím, kulturní a sportovní aktivity
pro vlastní zaměstnance, případně příspěvek na stravování.

Datum příštího kolegia: 22. března 2007
Zapsala: Dana Gronychová

prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D.
děkan PřF UP

