Zápis č. 3/10
Zápis z kolegia děkana ze dne 7. října 2010

Přítomni (bez titulů): J. Bříza, L. Dostálek, R. Fuchs, L. Grubhoffer, V. Hypša, A. Kamišová, Š. Klementová, D. Kodrík, J. Kopecký P. Kos, J. Lepš, J. Lukeš, P. Nguyen, M. Předota, J. Šantrůček, H. Šantrůčková, M. Šimek, F. Vácha.

Zasedání zahájil a přítomné přivítal děkan L. Grubhoffer.

Sdělení děkana 

L. Grubhoffer informoval o důležitých akcích, které proběhly od posledního kolegia    
děkana a poděkoval jejím organizátorům (přehled zcela jistě není úplný): 
- 9. 7. 2010 – promoce na zámku Hluboká (promoce prvních 6 bakalářů z oboru Biological Chemistry) 
- 16. – 20. 8. 2010 – 18. sympozium Mezinárodní asociace výzkumu sinic v Českých                                                                                                                           
   Budějovicích (organizovali: J. Kaštovský a T. Hauer).
- 16.  – 20. 8. 2010– projekt Otevřená věda v Nových Hradech (pro učitele SŠ, Lukeš, Mihulka, Grubhoffer).
- srpen 2010 – kurz stabilních izotopů ve Freissingu (vedli Šantrůčkovi)
	- 6. – 11. 9. 2010 – Týden se současnou biologií na PřF (Hypša a kol.).
	- 7. 9. 2010 – výstava fotografií M. Balzarové „Tvář moře“ v galerii Nahoře.
	- září 2010 – kurs Conaco na Islandu – (vedl J. Lepš).
- 16. 9. 2010 – podpis smlouvy mezi PřF s Česko-anglickým gymnáziem (paní
   ředitelkou dr. Lhotkovou) o zřízení fakultního gymnázia, (pedagogické praxe studentů  učitelství přírodovědných aprobací)
	- 24. 9. 2010 – spuštění nového ročníku SGA (zajišťujeS. Mihulka).
	- 24. 9. 2010 – Noc vědců (zorganizoval F. Vácha a F. Weyda).
	- 4. – 10. 10. 2010 – festival Ekofilm (na PřF ve dnech 5. – 7.10.2010), (zajistil organizační štáb studentů PřF)
	- 5. 10. 2010 – promenádní koncert ŠUKASu na PřF.
	
L. Grubhoffer informoval o připravovaných akcích:
	- 21. 10. 2010 - imatrikulace
- 4. 11. 2010 – zasedání Vědecké rady (bude se schvalovat návrh na udělení čestného
  doktorátu Dr. Johansenovi, USA, na návrh katedry botaniky).
- 26. 11. 2010 – Memoriál Milana Straškraby (přednáška prof. H. Haberl
   z Rakouska).  

Sdělení tajemnice:

     ·	A. Kamišová informovala o hrozícím snížení normativu na studenta o 25% v roce 2011
     ·	A. Kamišová vyzvala přítomné vedoucí kateder a ústavů k čerpání finančních prostředků.



Sdělení proděkana pro celoživotní vzdělávání a vnější vztahy

      ·	V. Hypša informoval o průběhu Víkendů pro středoškolské učitele (proběhlo 5 víkendů: botanický – jarní/podzimní; ornitologický, algologický, laboratorní)
	- v současné době je akreditováno v rámci CŽV celkem 6 různých víkendů pro středoškolské učitele.
      ·	V. Hypša informoval o průběhu propagačních přednášek pro středoškoláky (dosud proběhlo 46 přednášek na středních školách v celé ČR).
      ·	V. Hypša informoval o akcích pro získání nových studentů/talentů (Biologická olympiáda).
      ·	V. Hypša informoval o akci Týden se současnou biologií.
      ·	V. Hypša informoval o rozhodnuti vedení fakulty udělovat stipendia pro nadané studenty 1. ročníku (stipendium bude možno udělovat od roku 2011).
      ·	V. Hypša informoval o veletrhu Gaudeamus, který se bude konat v Brně v listopadu.
      ·	V. Hypša infomoval o spuštění webu pro středoškolské učitele a studenty.

Sdělení proděkana pro rozvoj nebiologických oborů

      ·	F. Vácha informoval o průběhu přestavby a výměny oken v budově „A“ (výuka bude 
	moci probíhat pravděpodobně od 18.10.2010).
      ·	F. Vácha informoval o schválení projektu z OP v+vpi pro výstavbu nové budovy PřF.
      

Sdělení proděkanky pro studium:

      ·	Š. Klementová informovala o počtu přijatých uchazečů o studium na PřF (v současné době studuje na PřF 1074 studentů).
      ·	Š. Klementová upozornila na konání imatrikulace ve čtvrtek dne 21/10/10.
      ·	Š. Klementová upozornila, že je potřeba vydat nové Rozhodnutí o přijímacím řízení.
      · 	Š. Klementová upozornila, že z důvodu rekonstrukce v budově „A“ PřF bude studijní oddělení dočasně přestěhováno do Blažkova pavilonu (denní místnost v přízemí).
      ·	Š. Klementová informovala o udělení akreditace bakalářskému oboru Aplikovaná matematika, magisterskému oboru Aplikovaná informatika akreditace udělena nebyla.
      · 	Š. Klementová upozornila na končící akreditaci bakalářského oboru Měřicí a výpočetní technika (končí v roce 2011). 

Sdělení proděkana pro doktorské studium

     ·	M. Šimek informoval o požadavcích Standardů Akreditační komise platných od 30.9.2011 (platí pro  garanty akreditovaných oborů a také pro práva habilitačních a profesorských jmenovacích řízení).
     ·	M. Šimek informoval o chystané kontrole/auditu všech doktorských programů na  univerzitách.
     ·	M. Šimek informoval o aktualizaci některých studijních nařízení (Opatření o doktorských a rigorózních řízení).
     ·	M. Šimek informoval o nominaci 3 prací na Cenu rektora JU (kniha prof. Šantrůčkové a kol., práce dr. Janouškovce a kol/PNAS. a práce dr. Robovského a kol./PloS1).


Různé	

·	L. Grubhoffer upozornil, že je nezbytné najít nového webmastera, slíbil to dosavadnímu, Tomáši Hauerovi.
·	L. Grubhoffer upozornil na blížící se konec děkanského mandátu (do 31.3.2010) a s tím i vyhlášení voleb AS PřF JU nejméně 90 dnů před ukončením funkčního období současného děkana.
·	J. Bříza upozornil na počet studentů pro otevření kurzu, který vede externí vyučující (limit pro otevření kurzu je 7 studentů). 
·	M. Předota upozornil na problém s garantem oboru Měřicí a výpočetní technika (stále postrádáme docenta či profesora pro tento obor). 
·	L. Grubhoffer informoval o udělení čestného doktorátu prof. K. Šimkovi (Clermont Ferrand, Francie).
·	L. Grubhoffer informoval o tradičních letních aktivitách archeologů v Netolicích (organizoval J. Beneš).
·	L. Grubhoffer informoval o expedicích, které proběhly během léta (VI. Arktická expedice na Svalbardu; expedice do Afriky – vedl R. Šumbera; botanická expedice do Indie).
      ·	L. Grubhoffer informoval o projektu Czech FOBIA (Free Open Bioinformatics Association) – jedná se o novou platformu pro bioinformatiku v rámci tzv. velké infrastruktury ELIXIR, perspektivní projekt v materiál „Cestovní mapa velkých infrastruktur výzkumu a vývoje“; (naši zástupci M. Oborník a R. Vohnout).


Termín příštího kolegia bude upřesněn.


Zapsala: Hana Sýkorová                                                	   Ověřil a doplnil: Libor Grubhoffer 



- přílohy: 3 – počty uchazečů
	        - počty studentů po oborech
            - zápis z AK

