Zápis
z Kolegia děkana Přírodovědecké fakulty UP

Datum: 11. prosince 2008
Přítomni: děkan Ševčík, proděkanka Tesaříková, proděkan Opatrný, proděkan Frébort,
proděkan Molnár, tajemník Velecký, předsedkyně AS PřF UP Smolová, vedoucí studijního
odd. Gronychová.

Program:

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

Žádost o finanční prostředky
Studijní záležitosti
Školitelé
Řád rigorózního řízení
Stravenky
Akreditace
Zprávy ze senátu PřF

Žádost o finanční prostředky
Děkan Ševčík předložil kolegiu Žádost o finanční příspěvky od statutárního města Olomouce
a Olomouckého kraje, kde výše příspěvků by měly být na nový rok stejné jako v roce
minulém.
Studijní záležitosti
Studijní oddělení odešle studentům doktorského studia, jejich školitelům a RDSO dopisy, ve
kterých bude požadovat jejich předpokládané datum ukončení studia.
Školitelé Ph.D. studentů
Na končících tříletých doktorských oborech se současní školitelé Ph.D. studentů ponechají.
Na ostatních doktorských oborech může být školitel ten, který je sválen v akreditaci daného
oboru, nebo:
1. osoba z Ústavu Akademie věd na základě smlouvy mezi AV a UP a schválena
vědeckou radou,
2. osoba mající úvazek na UP a schválena vědeckou radou.
Žádost o schválení školitele, který není schválen při akreditaci podává Oborová rada DS
vědecké radě fakulty, prostřednictvím vedoucí studijního odd. Dany Gronychové.
Proděkan Opatrný navrhl, aby byly seznamy školitelů vyvěšeny na webových stránkách,
podobně jako seznamy členů oborových rad DSP a RDSO včetně jejich funkčních období.

Řád rigorózního řízení
Proděkan Opatrný navrhl kolegiu, aby byl Řád Rigorózního řízení součástí Studijního
a zkušebního řádu (odpovídá to logice zákona, kde je rigorózní řízení ve stejném paragrafu
§46 jako magisterský studijní program, navíc to sníží počet předpisů na UP, podobně to mají
v Brně na MU), aby Studijní a zkušební řád upravoval povinnost zveřejňovat závěrečné práce
(§ 47b zákona), a aby obsahoval možnost delegovat některé funkce Oborových rad
doktorských studijních programů na Rady doktorských studijních oborů (což je faktický stav
na PřF dosud upravený jen opatřením děkana).
Stravenky
Na návrh kolegia byla paní Jana Mlčochová zproštěna objednáváním a zpracováváním agendy
stravenek. Od 1. 1. 2009 tím bude pověřeno ekonomické odd. PřF UP, kde paní Houšťavové
bude sekretářkami jednotlivých kateder nahlášen počet stravenek.
Akreditace
Proděkan Frébort informoval kolegium, že všechny potřebné materiály k akreditacím byly
vědeckou radou odsouhlaseny.

Zprávy ze Senátu PřF
Předsedkyně Smolová informovala kolegium, že připomínky, které se týkaly menzy, ještě
stále nebyly vyřízeny a o kalkulacích obědů, které se různí pro studenty, zaměstnance a cizí
strávníky. Na návrh děkana se tyto připomínky vloží do programu velkého senátu.

Různé:
•
•

•

22. 12. 2008 – děkanské volno, 2. 1. 2009 – rektorské volno.
T. Opatrný informoval o chystané publikaci – brožuře k příležitosti otevření nové
budovy na Envelopě. Publikaci chystá univerzitní oddělení komunikace, má mít cca
12-16 stran převážně obrazového materiálu, náklad cca 5 tis., zafinancovat by to měly
firmy stavějící budovu, kteří se tam budou prezentovat. K této věci bude informační
schůzka na rektorátě 7.1. v 10:00, za PřF se zúčastní T. Opatrný, účast přislíbila i
proděkanka Tesaříková. Oslovíme i architekty a Stavoprojekt, pokud budou mít
zájem. Byl zmíněn návrh z oddělení komunikace vypracovat i CD s 3D simulacemi
prostor jako průvodce – názor kolegia je, že o toto zájem nemáme, leda pokud by nám
to bylo zcela zdarma dodáno, nebudeme protestovat.
T. Opatrný vznesl dotaz na působení vrátných z tř. 17. listopadu 50 po přestěhování
do nové budovy, věc bude řešit individuálně pan tajemník.

•
•
•
•
•

T. Opatrný informoval o moderované diskusi se studenty, zazněla řada informací jako
cenná zpětná vazba. Z těch pozitivních zmiňuje pochvalu paní Vykydalové ze
studijního odd.
Proděkan Frébort informoval kolegium o nově otevřené jídelně v Holici a nově
otevřeném tenisovém kurtu v areálu Holice.
Proděkanka Tesaříková informovala kolegium o parkovacích místech v nové budově
na Envelopě a o navýšení parkovacích míst pro kola.
Na návrh děkana se nábytek z budovy v Hejčíně nejdříve poskytne: 1. stávajícím
pracovištím PřF, 2. rozprodá zaměstnancům a fakultním školám, 3. zlikviduje.
Na základě poskytnutých materiálů katedra geografie zpracovává informace, které se
týkají uchazečů o studium na PřF UP.

Zapsala: Dana Gronychová
Datum příštího kolegia:

prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D.

