Zápis z jednání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty dne 26. 4. 2012
Přítomni: Doc. Anděl, prof. Čapková, prof. Doležal, prof. Flusser, doc. Hajer, prof. Hušek,
prof. Hrach, doc. Lipský, doc. Mashkov, doc. Masojídek, doc. Mareš,
prof. Nezbeda, doc. Pavlík, doc. Picek, prof. Švorčík
Omluven: prof. Novák
Program:
1.

Akreditace studijního programu N1501 - Biologie (přepracovaná verze)

2.

Rozšíření komise pro státní doktorskou zkoušku

3.

Rozšíření oborové rady pro čtyřletý doktorský studijní program Matematika

4.

Projednání člena do komise pro státní závěrečné zkoušky

5.

Metodický postup pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na PřF
UJEP

P. děkan přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání.
Ad 1)
Děkan předložil vědecké radě k projednání přepracovanou žádost o akreditaci navazujícího
magisterského studijního programu Biologie se studijním oborem Biologie v prezenční formě
studia. K upravenému návrhu se kladně vyjádřil AS PřF dne 18. 4. 2012.
Jednání byl přítomen vedoucí katedry biologie Mgr. Jan Malý, Ph.D.
Připomínky členů vědecké rady: upravit a dát do souladu sylabus kurzu Ekologie a vývoj
kulturní krajiny s jeho názvem.
výsledek hlasování:
Usnesení:

pro

14

proti 0

zdržel se 1

Vědecká rada schvaluje, při zapracování připomínek, žádost o rozšíření
akreditace o navazující magisterský studijní program N1501 – Biologie,
studijní obor Biologie v prezenční formě studia.

Ad 2)
Oborová rada doktorského studijního programu Matematika požádala - ve smyslu odst. 2
§ 53 zákona - o rozšíření zkušební komise pro konání státní doktorské zkoušky ve studijním
programu P1101 Matematika se studijním oborem 1101V025 Obecné otázky matematiky
v akademickém roce 2011/2012 o nového člena Ing. Bohumíra Bastla, Ph.D.
výsledek hlasování:
Usnesení:

pro

15

proti 0

zdržel se 0

Vědecká rada souhlasí, dle Studijního a zkušebního řádu pro studium
v doktorských studijních PřF UJEP, čl. 11, odst. 4. se jmenováním
Ing. Bohumíra Bastla, Ph.D. členem zkušební komise pro konání státní
doktorské zkoušky ve studijním programu P1101 Matematika se studijním
oborem 1101V025 Obecné otázky matematiky.

Ad 3)
Vědecké radě byl předložen k vyjádření návrh na rozšíření Oborové rady doktorského
studijního programu P1101 Matematika o doc. Dr. Miloslava Lávičku, Ph.D.
Oborová rada, která je společná s FAV ZČU výše jmenovaného do oborové rady již schválila
na svém jednání dne 1. 2. 2012. Jmenovací dekret bude podepsán děkany obou fakult.
výsledek hlasování:
Usnesení:

pro

15

proti 0

zdržel se 0

V souladu s čl. 2 odst. 2 Studijního a zkušebního řádu pro studium v
doktorském studijním programu PřF UJEP vědecká rada souhlasí s
jmenováním Doc. RNDr. Miroslava Lávičky, Ph.D. členem společné
Oborové rady pro čtyřletý doktorský studijní program P1101 Matematika,
studijní obor 1101V025 Obecné otázky matematiky.

Ad 4)
P. děkan předložil vědecké radě návrh proděkanky pro studium dr. Hejnové na rozšíření
zkušebních komisí pro konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a
magisterských studijních programech o Mgr. Terezu Pavlíčkovou, Ph.D. z katedry anglistiky
Filozofické fakulty.
výsledek hlasování:
Usnesení:

pro

14

proti 0

zdržel se 1

Vědecká rada souhlasí, aby dle Studijního a zkušebního řádu pro studium
v bakalářských a magisterských programech PřF UJEP, čl. 6, odst. 5)
2011/2012, byla Mgr. Tereza Pavlíčková, Ph.D. členkou zkušebních komisí
pro konání státních závěrečných zkoušek v těchto bakalářských a
magisterských studijních programech:
B7310 Filologie/7310R106 Německý jazyk a literatura (dvouoborové)
B7310 Filologie/7310R249 Německý jazyk a literatura se zaměřením
na vzdělávání (dvouoborové)
N7503 Učitelství pro základní školy/7503T148 Německý jazyk a literatura
pro 2. st. ZŠ (dvouoborové)
N7310 Filologie/7504T038 Učitelství německého jazyka a lit. pro SŠ
( dvouoborové)

Ad 5)
Na jednání vědecké rady dne 10. 11. předložila p. proděkanka pro vědu pracovní materiál
„Metodický postup pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na PřF UJEP“.
Mezi tím byl vědeckou radou UJEP schválen a předložen k registraci na MŠMT Řád
habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem UJEP, který členové VR též obdrželi
jako podkladový materiál.
Na základě připomínek z jednání VR PřF dne 10. 11. a v souladu s Řádem UJEP
vypracovala p. proděkanka další variantu, která byla předložena členům vědecké rady k
dalšímu připomínkování.
Po obsáhlé diskusi ke kvantifikaci požadavků a kvalifikačním předpokladům byla vytvořena
konečná verze, o které bylo hlasováno. Schválená verze směrnice děkana: „Metodický
postup pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem“ je přílohou tohoto zápisu.
výsledek hlasování:

pro 13

proti 0

zdržel se 2

Usnesení:

VR PřF UJEP schvaluje v příloze uvedenou směrnici děkana „Metodický
postup pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem“ a na
základě čl. 5, Části I. a čl. 11, Části II. Řádu habilitačního řízení a řízení ke
jmenování profesorem Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
souhlasí s předložením doporučených kritérií hodnocení uchazečů o
habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na PřF UJEP ke schválení
ve vědecké radě univerzity.

Doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc.
Děkan PřF UJEP

Zapsala: Zdeňka Podaná
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