Zápis č 6/09
Zápis z kolegia děkana ze dne 12. listopadu 2009

Přítomni: viz prezenční listina  

Omluveni (bez titulů): Š. Klementová, P. Kos, V. Křivan   

Zasedání zahájil a přítomné přivítal děkan L. Grubhoffer.
V úvodu děkan L. Grubhoffer představil prof. Daněčka, nového pracovníka Ústavu matematiky a biomatematiky PřF JU.  

Sdělení děkana 
·	L. Grubhoffer informoval o programu mimořádného kolegia děkana:

1)  Rozdělování financí na specifický výzkum:
      - o tomto tématu informoval prorektor pro vědu a výzkum J. Zrzavý.
      - předpokládaná částka pro JU na specifický výzkum bude 30 mil. Kč.
      - soutěž o finance přes GA JU zůstává stejná jako dosud (studentské granty, celkově 3 mil. Kč).
      - týmové granty budou rozdělovány na fakulty podle kvót: (patrně 70% z celkové částky budou mít fakulty zaručeno a 20% půjde do volné soutěže).
      - 60% osobních nákladů z grantu musí jít na stipendia.
      - J. Zrzavý vyzval ostatní členy kolegia děkana k podání návrhů o jak vysokou kvótu by měla JU žádat a jakým způsobem by se finance rozdělily (jestli na katedry nebo jinak).
      - vyhlášení termínů pro podávání projektů proběhne do konce listopadu 2009.
      - maximální částka na týmový projekt bude patrně stanovena objemem prostředků do 30 mil. Kč.
      - jako prakticky vhodné se jeví aplikace kateder (obsluhujících doktorské programy) o týmové projekty v určité analogii k dosavadním výzkumným záměrům resp. doktorských projektům GA ČR. 
(Pozdní poznámka Libora:V mezičase byly zveřejněny nové Zásady GA JU – viz příloha, prosím seznamte se s nimi před dalším mimořádným kolegiem 3/12/2009)

2) Stěhování děkanátu do pronájmu v budově THS BC AV ČR po rektorátu JU:
      - děkanát by se měl přestěhovat v 1. polovině prosince 2009.


Různé	
·	A. Kamišová informovala členy kolegia děkana, že byly v roce 2009 rozděleny na katedry 4 mil. Kč.
·	A. Kamišová upozornila, že dojde ke zrušení delegačního fondu (zahraniční cesty studentů) v souvislosti s novými pravidly pro rozdělování peněz na specifický výzkum..
·	A. Kamišová upozornila, že kvůli změně financování fakulty budou pracovní úvazky doktorandů platné do března 2010.
·	A. Kamišová upozornila, že fakultní finance budou od roku 2010 vedeny na společném účtu JU (fakulta tím přijde o zisk z bankovních úroků), fakulta již nadále nebude mít svůj vlastní účet.
·	L. Grubhoffer požádal přítomné vedoucí kateder a ústavů o návrhy na alternativy financování.
·	L. Grubhoffer upozornil přítomné na nutnost uvolnit místnost praktika 305 k původnímu účelu ze současného využívání coby laboratoře molekulární taxonomie rostlin (katedra botaniky).  Od toho se odvíjí nutnost přestěhovat děkanát do pronájmu BC AV ČR (budova THS) po rektorátu JU, a přebudovat kancelářě stávajícího děkanátu na laboratoře pro molekulární taxonomii rostlin a studentskou výukovou laboratoř pro techniky molekulární biologie (viz Tomáš Doležal a projekt ´molekularizace´)
·	V. Hypša informoval o stavu zahraničních stáží v rámci programu ERASMUS (jsou 2 volná místa na stáže v Německu a Dánsku).
·	H. Šantrůčková rozeslala všem vedoucím kateder a ústavů návrh výzkumného záměru jako tématickou inspiraci pro práci na týmových projektech/aplikacích pro týmové granty GA JU. 


Termín příštího kolegia: Mimořádné kolegium děkana ve čtvrtek 3/12/2009 v 9:30 s hlavním programem jednání k týmovým grantům GA JU.

V příloze připojeny nové  ´Zásady GAJU´ v konečné podobě vzaté na vědomí AS JU a schválené VR JU 19/11/2009. 



Zapsala : Hana Sýkorová                                                	   Ověřil a doplnil: Libor Grubhoffer
	 

