Zápis č. 1/08
z rozšířeného kolegia děkana ze dne 17. ledna 2008

Přítomni (bez titulů):  dle prezenční listiny

	První zasedání KD v roce 2008 zahájil, přivítal přítomné a popřál vše dobré v novém roce děkan L. Grubhoffer.


Sdělení děkana 
L.G. upozornil na  vybrané akce a události, které proběhly od vzniku PřF JU a připravují se na 1. čtvrtletí roku 2008:
	rozběhla se výuka nového přeshraničního studijního oboru „Biological Chemistry“  (první dva semestry na univerzitě J. Keplera v Linci;
	obhajoba výzkumného záměru: na návrh komise došlo k přeřazení z kategorie B do kategorie A s navýšením finančních prostředků, poběží až do roku 2010;

akreditační řízení, souvisí s tím výběrová řízení do nových oborů;
	pro nové technické obory jednání se společností Bosch;
	publikační činnosti: J. Lukeš, I. Šauman, M. Jindra, M. Oborník, M. Vancová, J. Janouškovec, T. Chrudimský a další;
	setkání s rektorem ČVUT a děkany fakult jaderné a elektro (společná výuka technických oborů na JU);

končící úvazky (fakultní i záměrové) zaměstnanců:  inventura úvazků, atestační řízení, výběrová řízení, pracovní smlouvy; 
	shromáždění Akademické obce 21.2.2008, navržený program: 1/ transformace fakulty – nové akreditace biologických, nebiologických a učitelských oborů, budoucnost technických oborů; 2/ spolupráce s AV ČR  (společně PřF a BC AV); 3/ inovace, přenos poznatků do praxe, úloha JAIP (informace a diskuze – Ing. Filištein, Ing. Lakomý, Ing. Kubeš, Ing. Stejskal); 4/ různé.

Sdělení proděkana pro vědu a doktorské studium
	Vzhledem k dřívějšímu odchodu z jednání M. Šimka informace přednesla Š. Klementová.

Š. Klementová informovala o Zásadách pro udělování prémiového stipendia na podporu aktivní účasti na vědeckých konferencích a stážích studentů PřF JU pro rok 2008. Š. Klementová upozornila na podstatnou změnu oproti roku 2007. Bod 7.: Podíl prostředků požadovaných z delegačního fondu (prostředků na stipendia) může činit A) u cest na konference maximálně 70% celkové částky, nejméně 30% musí být hrazeno z rozpočtu katedry nebo grantu vedeného na PřF nebo v ústavu AV ČR; B) u ostatních cest maximálně 50% celkové částky, nejméně 50% musí být hrazeno z rozpočtu katedry nebo grantu vedeného na PřF nebo v ústavu AV ČR.
KD „Zásady“ schválilo.
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14
PROTI
0
ZDRŽELI se hlasování
0


Sdělení tajemnice fakulty
A. Kamišová informovala, že se připravuje zajištění dopravy pro studenty mezi městy České Budějovice a Třeboň. A. Kamišová vyzvala přítomné, aby zvážili, které katedry o tuto dopravu budou mít zájem (konečné finanční náklady budou dodatečně upřesněny).

Sdělení proděkana pro rozvoj
	L. Trantírek uvedl, že z osobních důvodů k 1.1.2008 odstupuje z funkce proděkana pro rozvoj na PřF (do doby jmenování nového proděkana bude L. Trantírek v pracovních úkolech, vyplývajících z této funkce, pokračovat).
	L. Trantírek informoval, že

	se rozběhla činnost proteomické laboratoře;
	připravuje se propojení knihovny JU s knihovnou na univerzitě J. Keplera v Linci;

v únoru 2008 bude instalovaná nová audiovizuální technika v posluchárnách B1, B2, B3 (Veselovského) budovy B;
dojde k rozšíření techniky v kongresové hale (např. nové plátno);
MŠMT přidělilo nové rozvojové projekty.

Různé 
	Proběhla rozsáhlá diskuze 

	k výsledkům atestačního řízení na PřF;

k novým úvazkům a k výši těchto úvazků;
	ke spolupráci PřF JU a BC AV ČR, v.v.i.;
	k postavení bakalářského školství na fakultě;

k „výzkumné“ fakultě.

Závěry diskuze: Předseda atestační komise PřF JU V. Hypša (předsedou na základě Rozhodnutí děkana z 14.11.2007) připraví souhrn výsledků atestací a výběrového řízení na fakultě. 
/Pozn.: V. Hypša informoval členy vedení fakulty 24.1.2008 o šetření ohledně výběrových řízení v závěru roku 2007. Na základě předložených materiálů členové vedení došli k závěrům, že řízení proběhlo v souladu s platnými předpisy. Téhož dne V. Hypša zaslat členům vedení a členům kolegia děkana podrobný rozklad „Pohyby úvazků v návaznosti na výběrové řízení a atestace na PřF JU v prosinci 2007“. /
 

Termín příštího kolegia: bude upřesněno. 
 


Zapsala : Renata Kopáčková                                                	     Ověřil a doplnil: Libor Grubhoffer



















