ZÁPIS
z Kolegia děkana Přírodovědecké fakulty UP
Datum: 14. května 2007
Přítomni: děkan Ševčík, proděkan Molnár, proděkan Opatrný, proděkanka Tesaříková,
tajemník fakulty Velecký, předseda AS PřF UP Rulík, vedoucí studijního odd. Gronychová.
Omluven: proděkan Frébort
Program:

1.
2.
3.
4.

Výstavba nové budovy PřF na Envelopě
Harmonogram akademického roku 2007/2008
Studijní
Ekonomické oddělení

1. Kolegium děkana bylo informováno proděkankou Tesaříkovou o výstavbě a vybavení
nových učeben a auly budovy na Envelopě, o zateplení a výměně oken v Holicích
kde bude rekonstrukce probíhat po dobu prázdnin a o výběrovém řízení, které se bude
konat pro výstavbu nové jídelny v Holicích.
2. Proděkan Molnár informoval kolegium o novém Harmonogramu akademického roku
2007/2008. Změna je u čtecího týdne, který je zrušen a u akademického dne, který je
spojen s výročím obnovení UP a to 21. 8. 2007.
3. Kolegium bylo informováno proděkanem Molnárem o promocích, které budou
probíhat ve dnech 2. 7. (Tesaříková, Ševčík), 3. 7. (Molnár, Ševčík) a 4. 7. (Molnár,
Opatrný) na Právnické fakultě, o upřesnění formuláře Záznam o zkoušce pro
studenty doktorského studia, kde bude název zkoušejícího předmětu i v anglickém
jazyce - již je to upraveno a pověšeno na webových stránkách. Proděkan Molnár
rovněž informoval kolegium o potřebě nové administrativní síly pro Kabinet cizích
jazyků.
4. Tajemník vznesl dotaz na téma proplácení cestovného studentům pedagogické praxe.
Rozhodnutím kolegia se cestovné bude proplácet těm studentům, kde praxe bude
přidělena školou. Pokud si student praxi najde sám, cestovné proplaceno nebude. Dále
informoval kolegium o výběrovém řízení na novou pozici - Obsluha nové budovy na
Envelopě, která by měla být již od září 2007.
5. Různé
-

Školení vedoucích pracovníků v rekreačním středisku v Karlově ve dnech 18. a 25.
května 2007.

-

Zajištění organizování POSPOS, které se bude konat dne 21. 6. 2007.

-

Odpady a čistota pánských záchodů. K dnešnímu dni je již vyřešeno.

-

Trvat na plnění smluv definujících společná pracoviště s AVČR. LRR zatím nejeví
ochotu dodat výroční zprávu ani jmenovat své zástupce do Rady pracoviště.

-

Pochvala studijnímu oddělení, konkrétně paní Janě Mlčochové za vzorné uvádění
agendy doktorandů do použitelného stavu.

-

Odhodlání proděkanů i děkana pokračovat v hospitacích. Na hospitace by měli chodit i
vedoucí kateder.

-

Podpora vedení fakulty vyučujícím, kteří část přednášek vyučují v angličtině.

-

Vypracování fakultního systému hodnocení akademických pracovníků – nadále
zůstává otevřenou otázkou.

-

Pokyny k podávání, řešení a obhajobám FRVŠ projektů umístěny na webu fakulty.

Záznam z programu kolegia rektora 10. 5. 2007:
1) prezentace o systému managementu jakosti, připravili a přednesli Ing. Ivo Šnajdr a
Mgr. Pavlína Millerová, http://www.snajdr.com.
2) Směřování Univerzity Palackého
Rektor UP :
a. Přijímání studentů – na příštích 5 let
b. Research – teaching (fakulty)
c. Výhled financování podle počtu studentů a na VaV
d. Transformace VOŠ; OECD – požadavek na mírnější podmínky pro bakalářské
studium na VOŠ;
e. Kontakty s SMO a Krajským úřadem Olomouckého kraje; zamítnuté
požadavky na festival AEDUCA a na Botanickou zahradu.
Závěr: v nejbližších letech se nepočítá s nárůstem počtu studentů v prezenční
formě studia ani s nárůstem ubytovacích kapacit, ale je připravena rezerva
možného rozvoje.
Jednotlivé fakulty se k vlastnímu charakteru vyjádřily následovně:
PF – teaching
LF - research (Zdravotní fakulta - teaching)
PřF – research
PdF – hybridní model
CMTF – hybridní model
FF – hybridní model
FTK – research
3) Monitoring evropských projektů na UP (prorektorka J. Ulrichová)
Rozpracované projektové záměry:
• 7. rámcový program
• OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
• OP Výzkum a vývoj pro inovace
• Velké investiční projekty z fondů EU
Pror. Weigl:
• Věda a výzkum pro inovace (celkem cca 6 mld Kč, z toho 30 % stavební
investice)
• Dostavba a rekonstrukce TÚ LF
• Středoevropské biomedicíncké centrum
• Ekologické fondy
• Norské fondy (oprava historické části RUP)
Závěr: předkládáním projektů na sebe bere každá fakulta riziko neúspěchu a bere
na sebe tudíž odpovědnost za úhradu vzniklých nákladů. Na fakultě je třeba v rámci
systému SAP založit samostatný SPP a dodržet základní metodiku EU. Možnost

zpětného profinancování projektů dosud není pravděpodobná. Útvar prorektora
Weigla je připravován na administrativní zabezpečení projektů, včetně soutěží o
veřejné zakázky.
4) Rozvojové programy 2008
Rektor UP podal zevrubnou informaci o RP 2008 s tím, že během června můžeme
očekávat jejich vyhlášení; připomněl, že předložené projekty musí vycházet z Aktualizace
DZ; upozornil zvláště na fakt, že není možno předkládat projekty pro RP 2008, pokud lze
čerpat z fondů EU.
5) Studentská televize UP
M. Hodulík představil Projekt Tomáše Vynikala – Studentská televize UP
6) Harmonogram akademického roku
Pror. Chráska se vrátil k dosud nerozhodnutým bodům Harmonogramu akademického
roku a v diskusi se objevila následující stanoviska fakult:
Zrušit čtecí/studijní týden - FTK, PdF, PřF (PF a LF čtecí týden nemají)
Zachovat čtecí/studijní týden – FF, CMTF
21. září – začátek semestru
21. prosince – ukončení semestru (13 týdnů)
18. únor – začátek semestru
16. květen – konec semestru (13 týdnů)
Zápočtový týden se v harmonogramu akademického roku neuvádí.
Závěr: v harmonogramu akademického roku UP nebude čtecí/studijní týden uveden.
Akademický den bude spojen s výročím obnovení UP a uskuteční se v únoru 2008
(21. únor 2008) s tím, že bude jasně stanoven jeho program. Dříve projednané
a schválené termíny akademického roku zůstávají v platnosti.

Datum příštího kolegia: 19. 6. 2007
Zapsala: Dana Gronychová

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

