Zápis č 4/09
Zápis z rozšířeného kolegia děkana ze dne 25. června 2009

Přítomni:  viz prezenční listina 

Omluveni (bez titulů): Z. Brandl, A. Kamišová, D. Kodrík, M. Konvička, J. Kopecký, T. Polívka, K. Prach, K. Šimek, F. Vácha

Zasedání zahájil a přítomné přivítal děkan L. Grubhoffer.


Sdělení děkana 
·	L. Grubhoffer informoval o akcích a zajímavostech, které proběhly od posledního rozšířeného KD:
- 15. 1. 2009 – jednání rozšířeného kolegia děkana 
- 4. – 5. 3. 2009 – volby do Akademického senátu PřF JU 
- 26. 3. 2009 – založení CISCO akademie za účasti primátora, hejtmana (organizovali: L. Dostálek, R. Vohnout, J. Švepešová)
- 30. 4. 2009 – jednání řádného kolegia děkana
-  5. 5. 2009 – vzpomínkový seminář a vzpomínka na Dr. I. Šetlíka v Třeboni
-  7. 5. 2009 – zasedání Vědecké rady PřF (VR schválila žádosti pro akreditace – Archeologická biologie, doktorský obor Infekční biologie, navazující přeshraniční magisterský obor Biological Chemistry)
- 12. 5. 2009 – Kurikulární schůze k Biological Chemistry v Linzi 
-  19. 5. 2009 – jednání s děkankou EMBL Dr. H. Hillebrand o možné spolupráci s PřF v oblasti doktorského studia
·	- 25. 5. 2009 - výběrové řízení katedry molekulární biologie za manžele Trantírkovi; vybráni byli manželé Dr. A. Krejčí  a Dr. A. Bruce (oba Univ. of Cambridge) – nastoupit by měli v březnu 2010)
-  29. 5. 2009 – rozvázání pracovního poměru s V. Medlou
-  4. 6. 2009 – udělení čestných doktorátů prof. Holému a prof. DeClerqovi za účasti velvyslankyně Belgického království a prezidenta firmy Gilead Sciences Inc. (Dr. J. C. Martin)
-  5. – 9. 6. 2009 – soustředění vítězů Biologické olympiády na PřF (zajistili: J. Těšitel, F. Kolář, M. Vítková, R. Bajgar, Š. Klementová)
- červen 2009 – ocenění vítězů projektu SGA (vedl S. Mihulka)
- 18. 6. 2009 – exkurze na Keplerovu univerzitu v Linci se zájemci o studium Biological Chemistry
    
·	L.G. informoval o připravovaných akcích:
	- 9. 7. 2009 – promoce PřF JU ve Slavii
-  24. a 25. 11. 2009 – Sametová konference k 20. výročí Listopadu 1989 (organizuje prorektor J. Zahradník)




Sdělení proděkanky pro studium
·	Š. Klementová informovala o počtech uchazečů, kteří se dostavili na přijímací zkoušky			
			OBOR				1. termín  	2. termín
			Biologie + biol. Pro učit.		68		76
			Péče o životní prostředí		15                    25
			Biom. a laborat. technika		21                    27
			Biol. chemie - AJ – test		6                     11 (4 nevyhověli)
	
ostatní (počty přijatých): OBOR			   CELKEM

			Aplikovaná informatika		63
			Biofyzika				11
			Fyzika					4
			Obecná fyzika				1
			Chemie				24
			Chemie pro vzdělávání		28
			Informatika pro vzděl.		24
			MVT					40
			MVT – kombi. studium		41
(pro Aplikovanou informatiku na KD odsouhlaseno, že se přijmou i všichni s průměrem z matematiky 3,33, takže celkový počet  přijatých je 114)

·	Š. Klementová upozornila na kritéria přijímání do MVT (přijímá se za průměr z matematiky a fyziky, fyziku často uchazeči nemají, nebo mají jen jeden rok), doporučuje zvážit nastavení kritérií, zda vyhovuje.



Sdělení proděkana pro doktorské studium
     ·	M. Šimek informoval o počtu doktorandů na fakultě 
				celkem         200
				nově přijato   27
     ·	M. Šimek informoval o cestách studentů (většinou jsou už zrealizované)
     ·	M. Šimek informoval o stavu peněz na studentské cesty (proplaceno 1 300 000,-; 20 000,- ještě rezerva)
     ·	M. Šimek informoval, že 1.6.2009 bylo navýšeno stipendium pro doktorandy na 8000,-
     ·	M. Šimek informoval, že na podzim končí s činností oborová rada (nové oborové rady jsou většinou schváleny)
     ·	M. Šimek informoval o akreditovaných programech na příští rok (většina programů má    akreditaci do příštího roku, podané jsou 3 žádosti k rozšíření akreditace)
      ·	M. Šimek informoval o návrzích požadavků kateder na přístrojové investice (zatím ponecháno v záloze pro případ, že bychom měli prostředky na pořízení)




Sdělení proděkana pro celoživotní vzdělávání a vnější vztahy
·	V. Hypša informoval o nových způsobech propagace fakulty
·	V. Hypša informoval o předložení výzev pro Operační programy (projekt Výhled do tajů moderní biologie – zaměřen na středoškoláky, projekty pro středoškolské učitele (11 akcí – víkendy), ´Molekularizace´ fakulty, Antropologie a Biologická chemie






Různé	
·	L. Grubhoffer informoval o centralizaci fakulty s rektorátem (přiložen komentář tajemnice fakulty A. Kamišové)
·	L. Grubhoffer informoval o OP V+VPI (výstavba nové budovy PřF a nové budovy ZF)
·	L. Grubhoffer informoval o  naštěstí zažehnané snaze prorektora J. Zahradníka koordinovat výuku angličtiny/jazyků na PřF v rámci koordinačních kompetencí Jazykového centra JU (PřF byla vyjmuta z tohoto koordinačního programu a činnost jazykového oddělení PřF bude i napříště zcela nezávislé na JC JU.)
·	L. Grubhoffer informoval o založení nové Fakulty rybářství a ochrany vod JU v Českých Budějovicích
·	L. Grubhoffer vyzval přítomné vedoucí kateder a ústavů k návrhům kandidátů pro habilitační řízení, zejména s důrazem na mladé adepty habilitačního řízení
·	L. Grubhoffer informoval o spolupráci PřF s Dr. Fardou z ČHMÚ, matematický klimatolog, který skýtá možnost špičkové spolupráce pro některé naše ekologické projekty
·	L. Grubhoffer informoval o přípravě nového investičního projektu ´interreg´ s lineckou univerzitou (prof. N. Mueller; PřFJU v úloze  partnera, jedná se o možnost pořídit náročnou investici spektrometru NMR 700 – cca 50 mil. Kč)
·	L. Grubhoffer poděkoval za dosavadní práci (vedení vědeckých víkendů)
				- víkend s bílou biologií (M Vítková)
				- fylogenetický víkend (J. Zrzavý, V. Hypša)
				- letní etologická škola (M. Konečná)
				- botanický víkend (J. Lepš)
      ·	L. Grubhoffer informoval o expedici PřF JU a BÚ AV ČR na norský Svalbard v létě 2009 
      ·	L. Grubhoffer informoval o přípravě přeshraničního projektu (bakalářský obor    
	„Bioinformatics“ – spolupráce R. Vohnout a prof. S. Hochreiter)
·	L. Grubhoffer informoval o přípravě pevně nastavených ´neučitelských dvouoborech´ na fakultě spolu s FF JU (Informatika a archivnictví, Biologie a archeologie)
      ·	L. Grubhoffer upozornil na podzimní zasedání Vědecké rady (jsou schválena 3 profesorká jmenovací řízení - M. Jindra,  D. Kodrík,  I. Šauman)
·	F. Sehnal informoval o Společné knihovně Biologického centra AV ČR a Přírodovědecké fakulty JU, resp. o své představě možného řešení (proběhla diskuze k tomuto tématu)
·	J. Zrzavý upozornil na změnu pravidel pro GAJU – výzva k podávání přihlášek bude letos posunuta na pozdější termín 
·	během jednání rozšířeného kolegia děkana proběhly ještě diskuze k tématům: financování přeshraničního projektu s lineckou univerzitou (aneb stipendia pro české studenty v programu Biological Chemistry jako kompenzace nákladů spojených s ubytováním v Linci, řešeno kombinací prostředků z ´Rozvojového projektu JU´ a programu Erasmus; program STAG a práce s ním; hlasování do studentského hodnocení přednášek) 


Termín příštího kolegia: bude upřesněn


Zapsala : Hana Sýkorová                                                	   Ověřil a doplnil: Libor Grubhoffer

