Zápis č 2/08
z kolegia děkana ze dne 20. března 2008

Přítomni (bez titulů):  J. Bříza, T. Doležal, L. Dostálek, R. Fuchs, L. Grubhoffer, V. Hypša, 
A. Kamišová, Š. Klementová, R. Klee, D. Kodrík, F. Kolář, J. Kopecký, H. Landová,  J. Lepš, 
O. Nedvěd, T. Polívka, J. Šantrůček, H. Šantrůčková, M. Šimek

Host (bez titulu): J. Zrzavý

Zasedání zahájil a přivítal přítomné děkan L. Grubhoffer.

Sdělení děkana 
L. Grubhoffer informoval o akcích a zajímavostech, které proběhly od posledního KD:
	28.-30.1.2008 v Litomyšli zasedání Akreditační komise (udělené akreditace: bakalářský studijní program Informatika se studijním oborem Informatika pro vzdělávání /dvouoborové/ do 1.3.2012; bakalářský studijní program Matematika se studijním oborem Matematika pro vzdělávání /dvouoborové/ do 1.3.2012; navazující magisterský studijní program Matematika se studijním oborem Učitelství matematiky pro střední školy do 1.3.2012;
	13.2.2008 obhajoby FRVŠ;
	18.2.2008 pracovní schůzka PřF a PF: jednání společných podmínek u matematických oborů (rektor JU, děkani fakult, zástupci katedry matematiky PF);  
	21.2.2008 shromáždění Akademické obce za účasti zástupců podnikatelské sféry (Ing. Filištejn, Ing. Lakomý, Ing. Kubeš, Ing. Stejskal) s programem: 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; 4/ různé, např. Škola doktorských studií;

26.2.2008 jednání KR JU (pozn.: zápis č. 22 byl členům KD rozeslán);
	28.2.2008 porada vedení fakulty zaměřená na seznámení s dislokovanými pracovišti PřF JU a s budovou AV ČR v ul. Na Sádkách za účelem hledání prostorových rezerv; 
	29.2.2008 promoce, první v historii nově vzniklé přírodovědecké fakulty;
	3.3.2008 jednání na Keplerově univerzitě v Linzi vč. informací o studentech Biological Chemistry;
11.3.2008 AS JU, nejdůležitějším bodem jednání : schvalovaní rozpočtu JU na rok 2008;
13.3.2008 VR PřF JU, na programu habilitační řízení Dr. M. Oborníka.
	L.G. informoval o připravovaných akcích:

	25.-27.4.2008 v Třeboni zakládající konference České společnosti pro ekologii;
	26.-27.5.2008 v Č. Budějovicích seminář k Bílé knize „České vysoké školství na křižovatce“, který spoluorganizuje MŠMT a VŠTE;
	8.-15.6.2008 na PřF JU v B2 EU – Bioinformativní workshop;
	14.-17.9.2008 v Č. Budějovicích XXI. biochemický sjezd České společnosti pro biochemii a molekulární biologii a Slovenské spoločnosti pre biochémiu a molekulárnu biológiu; PřF JU organizuje 2 sekce: 1/ Rostlinná biochemie (F. Vácha); 2/ Viry, bakterie, paraziti (L. Grubhoffer).

	L.G. informoval, že na JU proběhl vnitřní audit č. 3/2008 zaměřený na evidenci pracovní doby a na osobní spisy zaměstnanců (zjištěný nedostatek: KMB nevede evidenci pracovní doby; pozn.: již odstraněno). 
	L.G. uvedl, že cca koncem března budou vyhlášeny operační programy EU – „Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika na období 2007-2013“.  Připraven bude projekt spolupráce s Keplerovou univerzitou na rozvoj společných studijních oborů Biological Chemistry a Bioinformatika (L. Trantírek, F. Vácha, L. Grubhoffer).
	L.G. informoval, že JU (PřF) obdržela na základě rozhodnutí Rady Jihočeského kraje příslib příspěvku ve výši 500.000 Kč na kofinancování projektu „Klíšťata a jimi přenášená infekční onemocnění v podmínkách jižních Čech a Bavorska“ (L. Grubhoffer).
	L.G. sdělil, že 31. března 2008 se bude konat výběrové řízení na akademické pracovníky PřF JU pro obory matematika, informatika, fyzika a chemie. 
	L.G. informoval, že P. Šmilauer dokončuje vypracování hodnocení zaměstnanců na základě výsledků publikační činnosti a studentského hodnocení přednášek (SHP) za rok 2007.  Osobní příplatky zaměstnanců budou na tomto základě upraveny od měsíce března 2008. V dalším roce zpracování hodnocení převezme F. Vácha, s tím souvisí i jeho jmenování do funkce proděkana pro rozvoj s ponecháním agendy rozvoje nebiologických oborů. Pro nadcházející období fiskálního roku 2008 připraví rozpočet PřF tajemnice fakulty ing. A. Kamišová..
	L.G. přednesl ke zvážení a k diskuzi na dalších KD: 1/ navrhnout novou strukturu PřF JU (katedry, ústavy, apod.); 2/ zákaz psů na půdě fakulty.
	L.G. předal k nahlédnutí materiály: „Studentské hodnocení kvality“ a  „Architektonická studie nových objektů  Přírodovědecké fakulty JU“.


Sdělení proděkana pro vědu a doktorské studium
	M. Šimek sdělil, že fakulta nepředkládá žádný návrh na „Cenu za chemii“ za nejlepší studentskou vědeckou práci do soutěže, vyhlášené Francouzským velvyslanectvím v Praze.  

M. Šimek uvedl, že pro doktorské studium se uvažuje o zřízení Školy doktorských studií PřF JU v biologických vědách (propojit aktivity PřF a BC).
M. Šimek informoval, že dle žádostí studentů (bakaláři: 6, magistři: 23, doktorandi: 81) je požadavek na cesty studentů do zahraničí v letošním roce 2.100.000 Kč, tj. o 500.000 Kč více oproti roku loňskému.

KD schválilo, že v roce 2008 na podporu cest studentů do zahraničí bude vyčleněna z rozpočtu PřF JU  částka 2.100.000 Kč.

PRO
19
PROTI
0
ZDRŽELI se hlasování
0


Sdělení proděkanky pro studium
	Š. Klementová informovala, že pro nově nabízené bakalářské obory: matematika pro vzdělávání (dvouoborové), informatika pro vzdělávání (dvouoborové), fyzika pro vzdělávání (dvouoborové) je termín podání přihlášek prodloužen do 30.4.2008.



	Š. Klementová uvedla počty uchazečů o studium v bakalářských studijních programech pro akademický rok 2008/2009:


Počty uchazečů pro akademický rok 2008/2009









Studijní program
Obor
Typ, Forma
Počet 17.3.
Počet 18.3.
/Dodatečně doplněno/ Počet 3.4.
Matematika
Matematika pro vzdělávání (dvouoborové)
Bak, P
0
0
1
Biochemie
Biologická chemie
Bak, P
14
16
18
Biologie
Biologie
Bak, P
231
262
297
Biologie
Biomedicínská laboratorní technika
Bak, P
48
56
64
Biofyzika
Biofyzika
Bak, P
4
7
9
Ekologie a ochrana prostředí
Péče o životní prostředí
Bak, P
61
71
85
Fyzika
Fyzika
Bak, P
1
1
2
Fyzika
Fyzika pro vzdělávání (dvouoborové
Bak, P
 0
1
1
Informatika
Informatika pro vzdělávání (dvouoborové) 
Bak, P
 0
0
5
Aplikovaná informatika
Aplikovaná informatika
Bak, P
110
137
157
Elektrotechnika a informatika
Měřící a výpočetní technika
Bak, K
33
38
50
Elektrotechnika a informatika
Měřící a výpočetní technika
Bak, P
28
30
33
CELKEM
530
619
722

Sdělení tajemnice fakulty
	A. Kamišová informovala, že 7. dubna 2008 bude Akademický senát PřF projednávat a schvalovat fakultní rozpočet. Předcházet bude seznámení vedení fakulty s jednotlivými částkami rozpočtu pro rok 2008.


Sdělení proděkana pro celoživotní vzdělávání a vnější vztahy
	V. Hypša uvedl termíny pro odevzdání grantů FRVŠ: fakulta do 28.4.2008, rektorát 30.4.2008 (inovace ateliéru, laboratoří, apod.). Pro kategorii “A“ lze podat 2 projekty, přihlásily se: 1) Archeobotanika, 2) Medicínská biologie.
	V. Hypša požádal o nahlášení nároků a aktivit pro operační programy.

V. Hypša informoval, že se připravuje výběrové řízení na projektové manažéry PřF JU (cca 30 uchazečů):1/ manažer pro celoživotní vzdělávání; 2/ manažer pro projekty EU (výběrové řízení se uskutečnilo dvoukolově ve dnech 18.-19.3.2008 a 28.3.2008). 


Různé
	T. Doležal přednesl návrh, že v rámci „Školy doktorských studií PřF v biologických oborech“ by se mohly pořádat kurzy pro doktorandy (v anglickém jazyce, turnusové, otevřené i pro cizí studenty) a semináře a prezentace studentů.
	L. Dostálek informoval, že jsou v přípravě akreditační materiály bakalářského i magisterského studia „Informatiky“ a „Aplikované informatiky“.  L. Dostálek uvedl, že je snahou: 1/ převzít a zrevidovat kurzy a přednášky z Pedagogické fakulty JU; 2/ použít na PřF kurzy z bioinformatiky; 3/ u některých kurzů využít pro výuku lidi z praxe.
	O. Nedvěd uvedl, že zadané údaje do OBD /Osobní biografická databáze/ slouží na JU pravděpodobně pouze k přenosu  dat do RIVu /Registr informací o výsledcích státem podporovaného výzkumu a vývoje/. Předložen návrh: do budoucna vlastní fakultní databáze.

J. Lepš upozornil, že je třeba věnovat pozornost při předkládání bakalářských prací (studenty zpracované rešerše, eseje), aby se jednalo o originály, ne o převzaté práce. 
	H. Landová informovala, že 15.-17.4.2008 se na fakultě uskuteční prodejní výstava knih za účasti Ing. D. Buranské z Knihkupectví Malé Centrum Brno. H. Landová uvedla, že v průběhu měsíce dubna bude již zahájena firmou Zlínstav stavba centrální univerzitní knihovny, rektorátu a filozofické fakulty.
	K vyjádření byly předloženy nové a upravené kurzy:
            J. Bříza, katedra genetiky: „Genomika rostlin“ (J. Bříza, J. Macas, J. Matoušek); „Evoluční genomika“ (E. Kejnovský, R. Hobza); seminář z genetiky (M. Vítková);
           D. Kodrík, katedra fyziologie živočichů: „Fyziologie obratlovců“ (J. Fleischmannová, J. Okrouhlík); „Fyziologie živočichů a člověka“ (D. Kodrík, V. Košťál);
           T. Doležal, katedra molekulární biologie: zatím se připravuje – nástavba na molekulární a buněčnou biologii (T. Doležal, M. Jindra); 
           T. Polívka, ústav fyziky a biofyziky: „Počítačové simulace ve fyzice mnoha částic“ (M. Předota);  „Přenos energie a elektronu v biologických systémech“ (T. Polívka);  „Lasery a nelineární optika“ (P. Hříbek);

KD všechny návrhy schválilo.

	J. Zrzavý podal podrobné informace o reformě VaV, jejich hodnocení a financování. 


Termín příštího kolegia: čtvrtek 22. května 2007 od 9.30 hod.

Zapsala : Renata Kopáčková                                                	     Ověřil a doplnil: Libor Grubhoffer




