Zápis č 2/09
z kolegia děkana ze dne 26. února 2009

Přítomni (bez titulů):  J. Bříza, R. Fuchs, L. Grubhoffer, V. Hypša, A. Kamišová, Š. Klementová, D. Kodrík, J. Kopecký, P. Kos, V. Křivan, H. Landová, J. Lepš, J. Lukeš, O. Nedvěd, T. Polívka, M. Šimek, F. Vácha, R. Vohnout

Omluveni: J. Šantrůček, H. Šantrůčková

Zasedání zahájil a přivítal přítomné děkan L. Grubhoffer.

V úvodní části jednání kolegia děkana bylo provedeno periodické školení vedoucích pracovníků PřF po 3 letech v rozsahu tématického plánu a časového rozvrhu školení o PO pro vedoucí zaměstnance JU a osnovy o BOZP pro vedoucí zaměstnance JU. Školení provedli p. Babický z PřF a p. Faschingbauer z rektorátu JU. Znalosti byly ověřeny dotazy.

Sdělení děkana 
·	L. Grubhoffer informoval o akcích a zajímavostech, které proběhly od posledního KD:
-	16. 1.  – vyhlášení výsledků a předání ceny L´ORÉAL (cena pro ženy vědkyně do 35 let, kterou získala A. Zíková od prof. J. Lukeše)
-   21. 1. – jednání s představiteli Astronomického ústavu v Ondřejově o nové observatoři pro pozorování a fyzikální měření asteroidů na vrcholu Myslivna v Novohradských horách (projekt do OP V+VpI) 
-    23. 1. – den otevřených dveří JU
-   3. 2.  – Cena MERCK letos na Univerzitě Pardubice - soutěž o nejlepší studentskou práci v oboru analytické chemie včetně analytických metod v  molekulární biologii (příští ročník bude hostit naše fakulta v Českých Budějovicích 2. 2. 2010)
-    4. 2.  – tisková konference v Press klubu k novým oborům a nabídce studijních oborů v akademickém roce 2009/2010
-   13. 2. - reprezentační ples Jihočeské univerzity
-  13. 2. - 15. 2.  – Hrátky s bílou biologií  - víkend pro středoškolské učitele na PřF JU (uspořádala M. Vítková a spol.)
- 17. 2.  – jednání s Dr. A. Fardou z Českého hydrometeorologického ústavu a jeho spolupráci s PřF JU v oblasti matematické klimatologie a jejich aplikací v projektech PřF 
-  17. 2. – obhajoby FRVŠ na PřF (zorganizovala J. Pánková)
-  24. 2. - kolegium rektora JU (pochvala PřF rektorem JU za skvělé výsledky)
-  25. 2.  – 3. ročník konference CITES - uspořádal doc. Rajchard (spolupráce ZF a PřF)
    
·	L.G. informoval o připravovaných akcích:
-   4. 3. - 5. 3. - volby do Akademického senátu PřF
-   6. 3. - promoce studentů ve Slavii v 11.30 hodin
- 17. 3. - zahájení  Akademie CISCO 
- 23. 3. - jednání PF JU o rozvrhu výuky ve sdílených učebnách 
- 26. 3. - jednání Vědecké rady JU (rektor ocení úspěch PřF při výzkumu klíšťat a úspěch v soutěži L´ORÉAL)
- 16. 4. - zahájení přednášek pro Biological Chemistry (prof. P. Hobza) - děkan vyzval k účasti na jedinečné přednášce (v 16.00 hodin v posluchárně B2)  
-  22. 4. - 23. 4. - prodejní výstava knih v Brně
-  4. 6. - udělení čestných doktorátů prof. Holému a prof. DeClerqovi (přítomnost rady VIP včetně velvyslankyň Belgického království a prezidenta Ing. G. Sumena) 		

Sdělení proděkana pro celoživotní vzdělávání a vnější vztahy
·	V. Hypša informoval o úpravě webových stránek fakulty v nové podobě přinášejí informace o zajímavých projektech (nové fotografie) – mořský projekt, antarktický projekt, genetický projekt a vyzval k přípravě dalších informačních materiálů
·	V. Hypša informoval o OP pro středoškoláky (zatím nebyl přijat, plánuje se podání výzvy znovu v letošním roce), Molekularizace fakulty (je rozhodnuto, ale zatím nemáme informace) 
·	V. Hypša informoval o přípravě projektu Antropologie (výzva bude brzy zveřejněna, podání akreditační přihlášky pro obor Antropologie se předpokládá do 2 let)
·	V. Hypša informoval o jednání s prorektorem pro zahraničí J. Zahradníkem (změna při výpočtu cest studentů v rámci programu ERASMUS - počítání na dny)
·	V. Hypša informoval o programech FRVŠ (vybavení histologické laboratoře - P. Robovská, vybavení počítačových učeben na starém děkanátě - T. Hauer, obnova počítačoven)

Sdělení proděkana pro rozvoj nebiologických oborů
     ·	F. Vácha informoval o projektu V+VpI (přestavba PřF a ZF)
     ·	F. Vácha informoval o rozvojových projektech 
     ·	F. Vácha informoval o cestování studentů (delegační fond)

Sdělení proděkanky pro studium
·	Š. Klementová informovala o průběhu Dnu otevřených dveří JU
·	Š. Klementová informovala o průběhu zimních bakalářských státnic (ze 47 přihlášených studentů bylo 15 studentů neúspěšných - 1/3 studentů)
·	Š. Klementová upozornila, že do 15. 4. 2009 se musí předložit okruhy otázek pro letní bakalářské státnice
·	Š. Klementová upozornila na termín studentských promocí (6. 3. 2009 ve 11.30 hod. ve Slavii)
·	Š. Klementová informovala o termínu 15. 3. 2009 pro změny do Seznamu přednášek pro příští akademický rok

Sdělení proděkana pro vědu a doktorské studium
     ·	M. Šimek informoval o možnosti získání informací o pracovištích
     ·	M. Šimek informoval o výzvě Grantové agentury akademie věd ČR na předložení
            kandidátů na členy oborových rad a komisí                                                                                                    
     ·	M. Šimek informoval o rozeslání seznamů studentů požadujících příspěvek z delegačního 
            fondu – seznamy upraví p. Voldřichová podle příslušnosti školitelů na katedry a ústavy a 
            rozešle vedoucím kateder / ústavů 

Sdělení tajemnice fakulty
·	A. Kamišová informovala o připravovaném návrhu rozpočtu fakulty pro rok 2009
·	A. Kamišová upozornila na zvýšení ceny energií a změnách v sociálním pojištění
·	A. Kamišová informovala o zájmu fakulty o prostory rektorátu
·	A. Kamišová informovala, že částka na studenta bude stejná jako v minulém roce

Různé
·	L. Grubhoffer informoval o pokračování prací na projektech v rámci OP V+VpI (pravidelná jednání s Ing. arch. Polcarovou k připravovanému projektu pro rekonstrukci budovy A a výstavbě nové budovy PřF a ZF)
·	L. Grubhoffer informoval o návrzích/nominacích do hodnotitelských panelů GA ČR
·	L. Grubhoffer informoval o přípravě nového navazujícího magisterského oboru Antropologické biologie ve spolupráci s FF JU (má nahradit obor environmentální archeologie)
·	L. Grubhoffer informoval o neúspěšném pokusu o akreditaci navazujícího magisterského oboru Aplikovaná informatika (zvažujeme další postup v této pro fakultu důležité záležitosti)
·	L. Grubhoffer informoval o spuštění školy doktorských studií (článek v Akademickém bulletinu)
·	L. Grubhoffer upozornil na plánované velké exkurze (K. Prach)
·	L. Grubhoffer vyzval přítomné vedoucí kateder/ústavů k návrhům na zahájení nových habilitačních řízení
·	R. Vohnout informoval o plánovaném zahájení CISCO Akademie v počítačovně na ÚMBRu (rektor JU přislíbil účast, pozvána bude rada VIP včetně představitelů hospodářské sféry v kraji)
·	J. Lukeš upozornil na rozdíly mezi bakalářskými pracemi (experimentální X rešeršní)
·	J. Lukeš navrhl návrat k experimentálním pracem resp. k zachování obou možností pro bakalářské studenty (experimentální práce X rešerše, kreditované projekty)
	- děkan dal hlasovat o návratu s výsledkem:
	  
	  pro	proti	zdrželi se
	  12	3	1
	
	- kolegium návrat k experimentálním bakalářským pracem schválilo (student má napříště možnost volby mezi experimentální a rešeršní prací včetně zapsání si kreditovaného "Projektu")

Termín příštího kolegia: bude upřesněn


Zapsala : Hana Sýkorová                                                	   Ověřil a doplnil: Libor Grubhoffer







