Zápis č 3/09
Zápis z kolegia děkana ze dne 30. dubna 2009

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

Omluveni: J. Kaštovský, J. Lukeš,  J. Šantrůček 

Zasedání zahájil a přivítal přítomné děkan L. Grubhoffer.
L. Grubhoffer připomenul smutnou událost, že dne 13.4.2009 nás opustil Dr. Ivan Šetlík, jeden ze zakládajících členů fakulty, mimořádný vědec a výjimečný člověk. Kolegium uctilo jeho památku minutou ticha.

Sdělení děkana 
·	L. Grubhoffer informoval o akcích a zajímavostech, které proběhly od posledního KD:
-	3. 3. 2009 - předvolební vystoupení kandidátů do Akademického senátu PřF
-  4. - 5. 3. 2009 - volby do Akademického senátu PřF (předsedou byl zvolen J. Kaštovský, místopředsedou P. Nguyen)
-   6. 3. 2009 - promoce studentů Přírodovědecké fakulty ve Slávii
-  9. 3. 2009 - setkání se zástupci Georgia Southern University v Českých Budějovicích (Dr. J.B. Claiborn) a jednání o spolupráci PřF s touto univerzitou (zřízení letní školy pro biology)
-  14. - 15. 3. 2009 - víkend pro středoškolské učitele  
                                        - fylogenetický víkend (vedl V. Hypša a J. Zrzavý)                                                                                            
                                        - víkend s bílou biologií (vedla M. Vítková)
				    - botanický víkend (vedl J. Lepš)
-  18. 3. 2009 - vyhodnocení fotosoutěže F. Weydy
- 23. 3. 2009 - jednání s děkankou a tajemnicí Pedagogické fakulty ohledně učení nebiologických oborů (Měřicí a výpočetní technika a Informatika) na PřF nezávisle na PF (po projednání návrhu se zástupci Ústavu fyziky a biofyziky (M. Předota a T. Polívka)  tento návrh byl také předložen rektorovi JU, který ho  na posledním kolegiu rektora dne 21. 4. 2009 JU schválil)
- 26. 3. 2009 - zasedání Vědecké rady JU - uděleno speciální ocenění a pochvala studentů PřF za vynikající výsledky ve vědecké práci (A. Zíková za získání prestižní ceny L´ORÉAL pro ženy-vědkyně a O. Hajdušek za vynikající výsledky ve výzkumu  klíšťat, publikace v PNAS)
- 26. 3. 2009 - otevření CISCO Networking Academy Programme za účasti městských i krajských zastupitelů (organizovali L. Dostálek, R. Vohnout a J. Švepešová - poděkování)
-  27. 3. 2009 - schůzka prorektora J. Zahradníka ohledně koordinace výuky jazyků na JU (musíme být na pozoru)
- 30. 3. 2009 - jednání s Lineckou univerzitou ohledně přípravy navazujícího magisterského oboru Biological Chemistry
-  31. 3. 2009 - zasedání Akademického senátu PřF
- 9. 4. 2009 - jednání na rektorátě JU s Ing. Lukešem ohledně Operačního programu V+VpI (Výstavba Přírodovědecké fakulty)
- 14. 4. 2009 - schůze vedení JU s děkankou PF a děkanem PřF  ohledně výuky nebiologických oborů na PřF (uloženy byly  personální audity - oblast matematiky, fyziky a informatiky)
-  16. 4. 2009 - jednání s Dr. Radovou (MŽP) ohledně konání Ekofilmu na PřF
-  20. 4. 2009 - jednání s Taiwanskou delegací 
-  21. 4. 2009 - jednání kolegia rektora JU o rozvoji další spolupráce (letos 1 naše studentka se zúčastní biodiverzitního kurzu na Taiwanu)
-  22. 4. 2009 - udělení čestného doktorátu prof. R. Hilgenfeldovi (na návrh ÚFB JU)
-  22. - 23. 4. 2009 - prodejní výstava knih (Malé centrum - Dr. Buranská)
- 28. 4. 2009 - zasedání Akademického senátu PřF (na jednání byly schváleny 4 nové předpisy PřF JU) 
 
    
·	L.G. informoval o připravovaných akcích:
-  5. 5. 2009 - vzpomínkové odpoledne na památku Dr.  Ivana Šetlíka v Třeboni
- 7. 5. 2009 - zasedání Vědecké rady PřF JU (a současně vyhodnocení finále národního kola Biologické olympiády v Olomouci)
- 7. 5. 2009 - schůzka s prorektorem J. Zahradníkem ohledně koordinace výuky jazyků na JU
- 19. - 20. 5. 2009 - jednání s děkankou školy doktorských studií při EMBL (Evropské molekulární biologické laboratoře) Dr. Helke Hillebrand na PřF 
-  4. 6. 2009 - udělení čestných doktorátů na návrh PřF JU (prof. Holý a prof. DeClerq)	

Sdělení proděkanky pro studium
·	Š. Klementová informovala o počtech studentů přihlášených do bakalářského studia na PřF (počty přihlášených na jednotlivé obory – viz příloha)
·	Š. Klementová informovala o rozeslání zvacích dopisů studentům k přijímacímu řízení (část v květnu –tam, kde přijmeme všechny plus těm, co budou přijati, pokud dodají maturitní vysvědčení a část po 24.6. – až bude jasno, kolik z přijatých nedodá maturitní vysvědčení a bude se moci čerpat z „náhradníků). Pořadí pro biologické obory bude až po skončení 2. kola přijímacích zkoušek.
·	Š. Klementová informovala o blížících se bakalářských státních zkouškách (už víme, že je přihlášeno ke státnicím 65 bakalářů  a 37 magistrů). Bakalářské státnice tedy začnou až v termínu od pondělí 15.6., přijímačky do magistra budou v pátek 19.6. neboť ve čtvrtek není možno dělat test z angličtiny (B2 zamluvena pro EF). Kolik bude přijímaček do magistra nevíme, termín pro přihlášky je do 15.5.
·	Š. Klementová poděkovala přítomným vedoucím kateder/ústavů za zaslání otázek ke státnicím (jsou na webových stránkách, zajištění způsobu losování z „poolu“ otázek je ponechán na jednotlivých komisích).

Sdělení proděkana pro celoživotní vzdělávání a vnější vztahy
·	V. Hypša informoval o připravovaných akcích pro studenty a učitele (týden se současnou biologií se bude konat 1. týden v září)
·	V. Hypša informoval o programu ERASMUS (studentské zahraniční cesty) 

Sdělení proděkana pro doktorské studium
     ·	M. Šimek informoval o odevzdání grantových přihlášek (celkem 27 přihlášek posláno do 
            GAČR) 
     ·	M. Šimek upozornil na nutnou aktualizaci seznamu publikací na fakultním webu
     ·	M. Šimek informoval o akci shromáždění informací pro nákup nových laboratorních      
            přístrojů (zatím není možné nic nakupovat)
     ·	M. Šimek upozornil na konec funkčního období oborových rad - novou oborovou radu 
            musí schválit také Vědecká rada
     ·	M. Šimek informoval o navýšení částky pro výplatu stipendií doktorandům o 1000,- Kč  
            (od roku 2006 se stipendia nezvyšovala)
			- základní: 6000,- Kč
			- snížené:  5000,- Kč
			- snížené II: 4500,- Kč (za neplnění povinností)
     ·	M. Šimek upozornil na nutnost schválení seznamů školitelů doktorandů a členů    
            státnicových komisí (schválené seznamy jsou uloženy na studijním oddělení a      
            a u J. Pánkové)
    
Sdělení proděkana pro rozvoj nebiologických oborů
     ·	F. Vácha informoval o projektech VaVpI 
     ·	F. Vácha informoval o rozvojových projektech (stipendium pro Biological Chemistry) 
     ·	F. Vácha informoval o přípravě žádosti o akreditaci navazujícího magisterského oboru 
            Biological Chemistry (12.5.2009 - jednání s Lineckou univerzitou) a žádosti o akreditaci 
            navazujícího magisterského oboru učitelství chemie pro SŠ

Sdělení tajemnice fakulty
·	A. Kamišová informovala o centralizaci JU (říjen - listopad se přestěhují mzdová účetní a účetní z PřF do nové budovy rektorátu)
·	A. Kamišová upozornila na možnost čerpání financí nejlépe do listopadu 2009!
·	A. Kamišová informovala o plánovaném elektronickém zpracování objednávek a faktur a o elektronických podpisech na doklady

Různé	
·	L. Grubhoffer informoval o úspěchu spolupráce s Lineckou univerzitou (Biological Chemistry)
·	L. Grubhoffer informoval o možnosti otevření oboru Archeologická biologie na PřF (organizuje J. Beneš)
·	P. Kos informoval o návrhu prorektora J. Zahradníka ohledně koordinace výuky jazyků na JU, koordinací jazykové přípravy se naši fakultu snaží prorektor Zahradník přiblížit respektive podřídit nás Jazykovému centru JU a to je pro naši fakultu zcela nepřijatelné.  Fakulta na tento návrh rozhodně nepřistoupí! (závěr kolegia děkana k tomuto bodu: kolegium děkana s návrhem prorektora nesouhlasí jednomyslně včetně přítomných senátorů)
·	P. Kos informoval o plánované schůzce metodické rady Jazykového centra, která proběhne 7. 5. 2009 (projednávat se bude návrh na koordinaci výuky jazyků; tlumočeno bude jednoznačně negativní stanovisko PřF k tomuto projektu JC/prorektora Zahradníka)
·	L. Dostálek informoval o převzetí veškerých kurzů informatiky od PF


Termín příštího kolegia: bude upřesněn


Zapsala : Hana Sýkorová                                                	   Ověřil a doplnil: Libor Grubhoffer







