Zápis č 7/09
Zápis z kolegia děkana ze dne 3. prosince 2009

Přítomni (bez titulů): J. Bříza, L. Dostálek, L. Grubhoffer, A. Kamišová, Š. Klementová, D. Kodrík, J. Kopecký, P. Kos, V. Křivan, J. Lepš, J. Lukeš, S. Mihulka, O. Nedvěd,  P. Nguyen, M. Predota, J. Šantrůček, H. Šantrůčková, F. Vácha, J. Zrzavý   

Omluveni (bez titulů): V. Hypša, J. Kaštovský, M. Šimek   

Zasedání zahájil a přítomné přivítal děkan L. Grubhoffer.
V úvodu kolegia přivítal děkan L. Grubhoffer prorektora pro vědu J. Zrzavého. 

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 upřesněna (20-30 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 pravidla, aby získaly alespoň 70% a nejvíce 120% z vypočtené alokace.
      - 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.
      - finance zatím nejsou dosud známé. 
      - financování individuálních projektů je stejné jako dosud.
      - investice jsou omezené (jsou závislé na délce odpisů).
      - projekt by měl být nejlépe 3 letý.
      - J. Zrzavý doporučil limit 1 000 000 Kč na projekt.
      - termíny pro podávání návrhů projektů jsou: 25.1.2010 pro Přírodovědeckou fakultu (návrhy se budou shromažďovat u J. Bohaté), 31. 1. 2010 musí být návrhy projektů podány na rektorát JU. 
      - každá katedra může podávat maximálně 3 projekty (nejlépe přeshraniční).
      - rozpočet projektů (grantů) je závislý na počtu studentů, kteří se na něm podílejí.
      - předběžné návrhy projektů se mohou podávat do 15.12.2009.


2) Stěhování děkanátu, katedry biologie ekosystémů, Ústavu fyziky a biofyziky, Ústavu chemie a biochemie a Ústavu aplikované informatiky do pronájmu v budově THS BC AV ČR po rektorátu JU:
      - Ústav fyziky a biofyziky a Ústav aplikované informatiky jsou již přestěhovány do nových prostor v budově THS.
      - děkanát by se měl přestěhovat 17. prosince 2009.


Různé	
·	L. Grubhoffer informoval o konání kolegia rektora JU dne 8.12.2009.
·	J. Zrzavý informoval o schválení oborových rad.
·	A. Kamišová navrhla dát 20% nákladů na projekt na režii.
·	A. Kamišová upozornila, že kvůli změně financování Přírodovědecká fakulta přijde o 14 000 000 Kč.
·	J. Zrzavý informoval o výsledcích publikací (RIV).
·	L. Grubhoffer informoval, že katedra zoologie se do prostor děkanátu stěhovat nebude a prostory se přebudují na laboratoře.
·	Š. Klementová upozornila, že se dne 22.1.2010 uskuteční Den otevřených dveří.
·	L. Dostálek informoval o podávání žádostí o akreditace (budou se podávat žádosti na obory: navazující magisterské studium Aplikovaná informatika, Informatika – archivnictví, Bioinformatiku a Učitelství informatiky).


Termín příštího kolegia: bude upřesněn. 


Zapsala : Hana Sýkorová                                                	   Ověřil a doplnil: Libor Grubhoffer
	 

