ZÁPIS
z Kolegia děkana Přírodovědecké fakulty UP
Datum: 4. 10. 2006
Přítomni: děkan PřF, proděkan Frébort, proděkan Opatrný, proděkan Molnár, předseda
AS PřF doc. RNDr. M. Rulík, Ph.D. tajemník fakulty Mgr. P. Velecký, Ph.D.,
vedoucí studijního odd. Mgr. J. Sněhotová
Omluvena: proděkanka Tesaříková
Program:
1. Z Kolegia rektora UP
2. Prezentace Portálu UP
3. Akreditace
4. Studijní záležitosti
5. Jednání s jednotlivými obory a katedrami
6. Různé
1. Z Kolegia rektora UP
-

Kolegium děkana bylo informováno o tom, že v těchto dnech probíhá na Rektorátě UP
kompletace Rozvojových programů z jednotlivých fakult a v pondělí 9. 10. 2006
budou tyto materiály spolu s Aktualizací DZ UP na rok 2007 zaslány na MŠMT.

-

Kolegium děkana vzalo na vědomí, že na RUP pokračují další diskuze o novém
Vnitřním mzdovém předpisu UP. Ten bude fakultám předán do konce října 2006, aby
mohl být předložen ke schválení Akademickým senátům fakult.

-

Kolegium děkana též vzalo na vědomí, že na úrovni RUP pokračují diskuze o tvorbě
Sociálního fondu. Tato problematika bude rovněž řešena i na výjezdním zasedání
Kolegia rektora UP, které se bude konat 31. 10. – 1. 11. 2006 na Pastvinách. Na tomto
zasedání bude též realizována přednáška z oblasti řízení a komunikace.

-

Kolegium rektora UP zhodnotilo AFO jako úspěšné. Slavnostní zakončení festivalu
AFO s vyhlášením a předáním cen AFO se bude konat 5. 10. 2006. Ceny budou
předány rektorem a děkany fakult.

-

Rektor UP na Kolegiu rektora zrekapituloval průběh Akademického dne na UP
a označil fakultní akce (pokud probíhaly) za zdařilé. Rovněž informoval KR o důvodu,
proč na Akademický den UP nebylo vyhlášeno rektorské volno (i když bylo původně
přislíbeno). Důvodem je skutečnost, že na některých fakultách probíhala výuka a při
vyhlášení rektorského volna by mohlo dojít k tomu, že by studenti, kromě
imatrikulovaných, vůbec nepřišli. Totéž by mohlo platit i o zaměstnancích. Bylo
sděleno, že termín Akademického dne pro další rok zatím nebyl stanoven.

-

Kolegium děkana vzalo na vědomí požadavek prorektora Chrásky na zaslání jmen
zástupců fakult, kteří budou odpovědni za nákup počítačů od vybrané firmy. Kolegium
děkana těmito zástupci jmenovalo Ing. Adélu Mayerovou, RNDr. Vladimíra Sklenáře,
Jana Klapala a Aleše Kratochvíla.

-

Kolegium děkana vzalo na vědomí, že vešla v platnost směrnice rektora Zadávání
veřejných zakázek na UP v Olomouci. Tato směrnice v sobě zahrnuje značné množství

změn. Je nutno připomenout, že veškeré zakázky musejí projít výběrovým řízením,
veškeré finanční aktivity nad 200 tisíc Kč (i když jde o aktivity jednotlivých
pracovišť) musí schválit děkan, atd.
2. Prezentace Portálu UP
-

Kolegium děkana bylo informováno o tom, že pro prezentaci Portálu UP a dalších
produktů CVT již byly stanoveny tyto termíny:
16. 10. 2006 v 10,00 hod. pro FTK UP
25. 10. 2006 v 8,00 hod. pro FF UP
30. 10. 2006 v 10,00 hod. pro PdF UP

-

Členové Kolegia děkana se dohodli na termínu prezentace Portálu UP a dalších
produktů CVT pro PřF UP na 8. 11. 2006 ve 13,00 hod. v zasedací místnosti Děkanátu
PřF UP. Na tuto akci jsou zváni vedoucí kateder.

3. Akreditace
-

Kolegium děkana schválilo seznam oborů, který bude, včetně podrobných materiálů,
předložen Vědecké radě fakulty na jejím zasedání dne 13. 12. 2006 k doporučení
k akreditaci. Tento seznam je zveřejněn na internetové adrese
http://www.upol.cz/fakulty/prf/akreditace/akreditace-2006/

4. Studijní záležitosti
-

Kolegium děkana vyslovilo jasné stanovisko, že je potřeba zintenzívnit kontrolu
výuky. Je nutno trvat na tom, aby každé pracoviště mělo knihu, v níž bude pečlivě
vedena evidence výuky, která byla realizována v náhradním termínu či prostorách.
Bylo rozhodnuto, že budou realizovány tzv. hospitace ve výuce. Kolegium děkana
rozhodlo, že děkan a každý z proděkanů budou povinni provést hospitaci ve výuce
aspoň 8krát za semestr.

-

Kolegium děkana dále rozhodlo, že děkan fakulty nebude navrhovat rektorovi snížení,
případně prominutí poplatku studentům za překročení standardní doby studia o více
než jeden rok. Bude žádat, aby byly studentům poplatky nepromíjeny a nesnižovány.
Snížení nebo prominutí poplatku může být děkanem rektorovi UP doporučeno jen
zcela výjimečně, a to jen ze závažných důvodů.
V souvislosti s tím Kolegium děkana rozhodlo, že tzv. podzimní termíny státních
zkoušek a obhajob bakalářských a diplomových prací budou realizovány v druhé
polovině srpna. Kolegium děkana považuje za vhodné tímto opatřením umožnit
studentům, kteří během studia studium prodloužili jen o jeden rok dostudovat bez
poplatku za prodloužení studia.

5. Jednání s jednotlivými obory a katedrami
-

Členové Kolegia děkana se dohodli, že realizace provozních schůzek vedení fakulty
s jednotlivými obory a katedrami budou realizovány 17. 10. 2006, 19. 10. 2006
a 20. 10. 2006 dopoledne. S přesným harmonogramem těchto schůzek budou vedoucí
kateder seznámeni nejpozději do 13. 10. 2006.

6. Různé
-

Kolegium děkana se opět zabývalo nutností vytvořit elektronickou i fyzickou úřední
desku fakulty, která by byla veřejnosti nepřetržitě přístupná 24 hodin denně.
Elektronická úřední deska je již v provozu. Fyzická úřední deska bude umístěna
formou počítače v budově fakulty v Hejčíně v hale za sklem. Zorganizováním
zpřístupnění úřední desky v Hejčíně byl pověřen proděkan Opatrný.

-

Kolegium děkana vzalo na vědomí, že je potřeba zajistit úhradu Science on-line ve
výši 123 tis. Kč. V současné době tato úhrada proběhne z Rezervy děkana a finanční
vyrovnání s RUP bude realizováno v roce 2007. (Zajistí tajemník fakulty.)

-

Kolegium děkana konstatovalo, že stále přetrvávají problémy s e-mailovou poštou.
Doručená pošta bývá nečitelná, dokonce i soubory, zasílané v příloze, bývají nečitelné.
Kolegium děkana pověřilo proděkana Fréborta vyřešením tohoto problému s CVT.

-

Kolegium děkana bylo informováno o tom, že dne 9. 10. 2006 v 11,30 hod. bude
v Holici otevřen Podnikatelský inkubátor. PřF budou na otevření reprezentovat
proděkan Frébort a tajemník fakulty.

-

Kolegium děkana rovněž vzalo na vědomí, že ve dnech 24. – 25. 10. 2006 se bude
v Praze konat Národní konference k zahájení 7. Rámcového programu Evropské unie.
Za PřF UP se této konference zúčastní děkan fakulty a proděkan Opatrný.

-

Kolegium děkana rovněž bylo informováno o tom, že 8. 11. 2006 se bude v Praze
konat Seminář vzdělávání pro konkurenceschopnost. Za naši fakultu se uvedeného
semináře zúčastní proděkan Molnár a proděkan Opatrný.

Příští kolegium: 9. 11. 2006 v 10,00 hodin
Zapsala: J. Sněhotová

prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D.
děkan

