ZÁPIS
z Kolegia děkana Přírodovědecké fakulty UP
Datum: 18. června 2007
Přítomni: děkan Ševčík, proděkanka Tesaříková, proděkan Molnár, proděkan Opatrný,
proděkan Frébort, předseda AS PřF UP Rulík, vedoucí studijního odd. Gronychová.
Omluven: tajemník Velecký
Program:

1.
2.
3.
4.
5.

Zastupování děkana o prázdninách
Výstavba fakulty na Envelopě, úprava areálu v Holicích
Prezentace přírodovědných oborů na středních školách
Změny pracovních smluv
Různé

Zastupování děkana o prázdninách
9. 7. – 13. 7. 2007
16. 7. – 20. 7. 2007
23. 7. – 27. 7. 2007
30. 7. – 10. 8. 2007
13. 8. – 17. 8. 2007

proděkan Opatrný
proděkanka Tesaříková
proděkan Molnár
proděkan Frébort
proděkanka Tesaříková.

Výstavba fakulty na Envelopě, úprava areálu v Holicích
Proděkanka Tesaříková informovala kolegium o výstavbě nové budovy PřF na Envelopě a o
finančních částkách, které ještě na výstavbu této budovy nebyly zaplaceny, dále o výběrovém
řízení, které proběhlo v minulých dnech pro renovaci 6. patra budovy v Holicích, o
připravovaném výběrovém řízení pro zateplení této budovy, ke které již byla dodána veškerá
dokumentace a o výběrovém řízení na transformátor, které má proběhnout 19. června 2007.
Prezentace přírodovědných oborů na středních školách
Děkan informoval kolegium o tom, že jsou stále střední školy málo informovány o studiu na
PřF v Olomouci a to navazuje na nutnost prezentací jednotlivých studijních oborů na
středních školách a o vytvoření “tutorů“ na našich fakultních školách pro všechny obory.
Změny pracovních smluv
Kolegium děkana bylo informováno o tom, že do zahájení nového akademického roku by
měly být pracovní smlouvy (akademických pracovníků), které jsou na dobu neurčitou
převedeny na dobu určitou.

Různé
-

Připravit podklady a sestavit komise pro Rigorózní řízení u oborů s didaktikou

-

Doktorské studium, které bylo nyní 3 leté, bude akreditováno na 4 leté. Studenti, kteří
budou mít zájem této možnosti využít, si budou muset zažádat o přestup do 4 letého
studia.

-

I když PřF poskytuje výuku anglického jazyka, stále jsou kurzy málo navštěvované.
Pracovníci by měli počítat s tím, že v nepříliš vzdálené budoucnosti budeme muset
vyučovat anglicky (např. pro malý počet vlastních studentů získávat studenty ze
zahraničí) a dobrá znalost angličtiny bude nezbytností. Jazykové kurzy mají pomoci
pracovníkům v tom, aby se s takovou situací snáze vypořádali.

Zápis z porady rektora UP
Vyhlášení RP 2008
Rektor UP všechny seznámil s obsahem dopisu náměstka Ing. P. Komárka, CSc. o vyhlášení
rozvojových programů pro rok 2008. Pro UP činí výše orientačního limitu 57 009 tisíc. Kč.
Za účelem upřesnění a vyjasnění některých otázek související se zpracováním a předložením
rozvojových projektů včetně finanční dotace na jejich řešení uspořádá ministerstvo dne
25. června 2007 poradu prorektorů. Za UP se porady zúčastní prorektorka Lochmanová.
Aktualizace DZ na rok 2007
Rektor UP oznámil, že Aktualizace DZ pro rok 2008 byla zveřejněna na webu MŠMT a
oznámena výše citovaným dopisem náměstka. Pro předložení Aktualizace DZ veřejných
vysokých škol na MŠMT je stanoven termín 1. říjen 2007.

Datum příštího kolegia: září 2007
Zapsala: Dana Gronychová

prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D.
děkan

