Zápis č 1/09
z rozšířeného kolegia děkana ze dne 15. ledna 2009

Přítomni :  J. Bříza, Z. Brandl, R. Bunešová, T. Doležal, L. Dostálek, I. Dostálková, I. Dyková, P. Fibich, R. Fuchs, L. Grubhoffer, T. Hauer, V. Hypša, E. Kalmíková, V. Kasalický, J. Kaštovský, Š. Klementová, D. Kodrík, J. Kopecký, P. Kos, V. Křivan, O. Nedvěd, P. Nguyen, S. Poláková, K. Prach, F. Sehnal, H. Šantrůčková, M. Šmilauerová, M. Štech, J. Švepešová, M. Vítková, R. Vohnout, J. Vrba, J. Zrzavý 


Zasedání zahájil a přivítal přítomné děkan L. Grubhoffer.

V úvodu upozornil L . Grubhoffer na personální změny:
- představil nové pracovnice (projekční manažerky) Mgr. R. Bunešovou a Mgr. E. Kalmíkovou

Sdělení děkana 
·	L. Grubhoffer informoval o akcích a zajímavostech, které proběhly od posledního  KD:
-	začátek prosince – setkání akademické obce zejména k propagaci fakulty a studia na ní
-    zasedání Vědecké rady JU (představení koncepce dalšího rozvoje zemědělské fakulty – koncepce nebyla schválena)
-    4. prosince 2008 – Memoriál Milana Straškraby (pokřtění budovy „B“ na „Blažkův pavilon“)
-   rektoři Masarykovy univerzity a Jihočeské univerzity a ředitelé asociovaných pracovišť AV ČR podepsali smlouvu o Národním centru výzkumu polárních oblastí (MU: Mendelova výzkumná stanice v Antarktidě; JU: výzkumná stanice na Svalbardu, Norsko)    
·	L.G. informoval o připravovaných akcích:
	23.1.2009 – den otevřených dveří	
	4. – 5. března 2009 – volby do Akademického senátu PřF JU


Sdělení proděkanky pro studium
·	Š. Klementová informovala o počtech studentů na fakultě (celkem 230 studentů zapsaných do 1. ročníku v akademickém roce 2008 – 2009)
	nejvíce studentů se přihlásilo do nových oborů aplikovaná informatika a měřicí a výpočetní technika

do biologických oborů se zapsalo méně studentů než v minulých letech
·	Š. Klementová informovala o počtech nabízených studijních oborů (celkem nabízených 14 bakalářských oborů v 10 studijních programech, 2 obory budou nabízeny až letos, 2 obory z loňské nabídky zatím neběží)
- je akreditováno 10 magisterských oborů, 1 starý ještě dobíhá - ekologie
·	Š. Klementová informovala o odeslání žádosti k akreditaci bakalářského oboru aplikovaná ekologie, navazující magisterský obor Aplikovaná informatika
·	Š. Klementová informovala o připravovaných magisterských oborech (Ichtyologie, Biological Chemistry, učitelství chemie středních škol a učitelství informatiky středních škol)
·	Š. Klementová informovala o nabídce studijních oborů na fakultním webu
·	Š. Klementová upozornila na nově přidaný návod pro učitelství středních škol na fakultním webu (z diskuze vyplynula nutnost zveřejnit způsob jak sestavit učitelskou aprobaci pro střední školy na PřF JU také v Učitelských novinách)
·	Š. Klementová informovala o oslovení gymnázií v jihočeském kraji
·	Š. Klementová informovala o průběhu bakalářských zkoušek (komise vytvoří 25-36 otázek, které se budou losovat a zase vracet zpět)
·	Š. Klementová upozornila na dodržování termínů v akademickém kalendáři
·	Š. Klementová upozornila na cenu děkana PřF za nejlepší diplomovou práci a doktorskou disertační práci 

Sdělení proděkana pro vědu a doktorské studium
	
Přehled výdajů za studentské cesty za poslední 3 roky (v tisících korunách)
	
ROK
Bakaláři
Magistři
Doktorandi
Celkem
2006
42
133
863
1038
2007
0
369
1307
1676
2008
67
330
1807
2204

 ·	M. Šimek upozornil, že do 20. února 2009 se mohou podávat žádosti o zahraniční cesty na studijní oddělení (počítá se s rozpočtem 1 000 000,- Kč na zahraniční cesty)
	M. Šimek informoval o průběhu schvalování studentských cest (schvaluje je komise a uvažuje se o tom, že by cesty schvalovali vedoucí kateder)
	M. Šimek informoval o počtu grantů na fakultě (90 grantů)

M. Šimek informoval o počtu studentů (190 doktorandů, 23 ukončilo studium, 30-40 studentů přerušilo studium)
M. Šimek informoval o 23 úspěšných rigorózních řízeních

Sdělení proděkana pro rozvoj nebiologických oborů
 ·	F. Vácha představil nové projekční manažerky (Mgr. R. Bunešovou – zejména pro OP věda a výzkum pro inovace, finanční záležitosti a Mgr. E. Kalmíkovou – zejména pro OP vzdělání pro konkurenceschopnost a propagační aktivity – proděkan V. Hypša) a informoval o vzniku nového projektového oddělení, které je zaměřeno na evropské projekty 
	F. Vácha informoval o podaných projektech (Projekt o evropské spolupráci – spolupráce s lineckou univerzitou, Mapování klíšťat a klíšťaty přenášených nemocí – spolupráce s Bavorskem, Molekularizace fakulty, Národní síť polárních oblastí a 2 projekty, kde je přírodovědecká fakulta partnerem)

F. Vácha informoval o připravovaných projektech (Projekt pro výuku středoškolských učitelů, Projekt strukturálníh fondů)

Sdělení proděkana pro celoživotní vzdělávání a vnější vztahy
·	V. Hypša upozornil, že je potřeba zaměřit propagaci fakulty více na středoškoláky (uskutečnilo se přes 50 výjezdů/přednášek na středních školách)
·	V. Hypša informoval o propagačních akcích fakulty (den otevřených dveří, Gaudeamus, inzeráty v tisku, záložky, botanické víkendy, týden se současnou vědou, víkendové školy, výjezdy na střední školy, projekt Otevřená věda společně s AV ČR)
·	V. Hypša informoval o výsledcích ankety mezi středoškoláky jakým způsobem se dozvěděli o fakultě (na prvním místě je fakultní web)
·	V. Hypša upozornil na rozšíření webových stránek (pomůcky pro středoškolské učitele)
·	V. Hypša informoval o schválení nového projektu „Putující věda“ (zatím není financován)

Sdělení tajemnice fakulty
·	A. Kamišová informovala o změnách v legislativě (viz nemocenská)

 
Různé
·	L. Grubhoffer se zmínil o „exotických“ aktivitách fakulty (Papua Nová Guinea – tropická ekologie, expedice do Kamerunu, Indonézie, polární výzkumy – spolupráce s Masarykovou univerzitou – uzavřena smlouva o založení Národního centra pro výzkum polárních oblastí – Mendelova stanice na Antarktidě, arktická stanice na Svalbardu)
·	L. Grubhoffer informoval o zvažované nové rybářské fakultě (při JU)
·	L. Grubhoffer upozornil na včasné předání účetních dokladů do účtárny
·	L. Grubhoffer zmínil prosincová životní jubilea a ocenění zaměstnanců fakulty (P. Blažka, I. Šetlík, J. Květ)
·	L. Grubhoffer požádal přítomné vedoucí kateder o nové návrhy pro zahájení habilitačního jmenovacího řízení kolegyň a kolegů splňujících podmínky pro oba typy řízení
·	L. Grubhoffer informoval o škole doktorských studií v biologických oborech
·	L. Grubhoffer informoval o zprovoznění fakultního počítačového klastru (krátce referoval P. Fibich z katedry botaniky)
·	K. Prach upozornil na zaslání návrhů na exkurze do konce měsíce
·	Z. Brandl informoval o některých formálních otázkách spojených s kvalifikačními pracemi studentů (rozhodnutím rektora JU nesmí být na bakalářských a diplomových pracech znak JU)

·	V závěru  L. Grubhoffer poděkoval za dosavadní spolupráci mezi univerzitou a Akademií věd a popřál všem úspěšný rok 2009


Termín příštího kolegia: bude upřesněn


Zapsala : Hana Sýkorová                                                	   Ověřil a doplnil: Libor Grubhoffer

