Zápis z jednání kolegia děkana Přírodovědecké fakulty UJEP dne 12. 2. 2008
Přítomni: doc. Novák, Mgr. Balej, doc. Pavlík, dr. Žižková, dr. Moravec, doc.
Hajer, prof. Nezbeda, doc. Eisenmann, ing. Lauterbach, dr. Sýkorová Dvorníková.
Omluveni: doc. Anděl

Příloha: Motivační systém pro zvyšování kvalifikace
Motivační systém pro zvyšování kvalifikace akademických pracovníků
V souladu s DZ PřF na 2006-2010 a jeho aktualizacemi zavádíme nově motivační
systém, který by měl účinně podněcovat snahy o rychlé zvyšování kvalifikace
akademických pracovníků PřF UJEP. Motivační systém má několik stupňů:
1) Chceme, aby mladí pracovníci co nejdříve dokončovali svá doktorská studia, proto
vyhlašuji, že za rychlé dokončení doktorských studií může každý náš pracovník
získat jednorázovou odměnu děkana ve výši až 100 tis. Kč. Odměna je
odstupňovaná dle rychlosti dokončení:
- 100 tis. Kč při dokončení do 3 let
- 50 tis. Kč při dokončení do 4 let
- 20 tis. Kč při dokončení do 5 let
- 10 tis. Kč při dokončení do 6 let
Doba se počítá od zahájení prvního doktorského studia.
2) Chceme, aby se odborní asistenti po dokončení doktorského studia co nejdříve
habilitovali. Vyhlašuji proto, že fakulta vyplatí za rychlé dosažení titulu „docent“
každému našemu pracovníkovi odměnu až 200 tis. Kč. Odměna je odstupňovaná:
- 200 tis. Kč, pokud se habilituje do 5 let od dokončení Ph.D. studia,
- 100 tis. Kč, pokud se habilituje do 7 let od dokončení Ph.D. studia,
3) Chceme, aby fakulta měla dostatek pracovníků s nejvyšší kvalifikací. Vyhlašuji
proto, že fakulta vyplatí každému našemu pracovníkovi za získání titulu „profesor“
odměnu až 300 tis. Kč. Odměna je odstupňovaná:
- 300 tis. Kč, pokud získá titul do 50 let svého věku
- 200 tis. Kč. v ostatních případech.
U pracovníků na částečný úvazek posoudí děkan, zda vyplatí odměnu a v jaké výši
(až do alikvotní částky). Výše odměny se bude také odvíjet od přínosu pracovníka
pro naši fakultu, resp. pro příslušnou katedru. Odměny rektora za získání příslušných
titulů jsou tímto vyhlášením nedotčeny.

Doc. RNDr. Stanislav Novák, CSc.
Děkan PřF UJEP
V Ústí nad Labem 12. 2. 2008

