Zápis ze zasedání AS PřF UJEP konaného dne 3. 3. 2009

Přítomni: Bc. Eva Berrová (KGEO), Dr. Eva Hejnová (KFY), Mgr. Jan Krejčí (KFY),
Mgr. Petr Kubera (KI), Dr. Jan Malý (KBI), prof. Ivo Nezbeda (KCHE), Bc. Martin Šlajchrt (KGEO)
Omluveni: Dr. Martin Kuřil (KMA), Mgr. Filip Moučka (KFY)
Hosté: RNDr. Martin Balej, Ph.D. (KGEO, proděkan pro rozvoj a informatizaci PřF), Mgr. Tomáš
Oršulák (KGEO), Doc. RNDr. Stanislav Novák, CSc. (děkan PřF), Ing. Petr Lauterbach (tajemník PřF)

Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vystoupení dezignované proděkanky pro studium a její schválení
Abdikace senátorky a tajemnice AS PřF Dr. Evy Hejnové, kooptace nového senátora
Projednání zaslaných materiálů z děkanátu PřF
Projednání jednotného vizuálního stylu UJEP/PřF (dále jen „JVS“)
Reakce na tzv. Hradeckou výzvu – Bílá kniha
Příprava voleb do AS PřF
Různé

Ad 1:
V souvislosti s ukončením působení stávající proděkanky pro studium Dr. Mileny Žižkové,
navrhlo vedení PřF do této funkce Dr. Evu Hejnovou, současnou senátorku a tajemnici AS PřF.
Dr. Eva Hejnová vystoupila se svým programovým prohlášením. Zodpověděla drobné dotazy
(včetně zaslaných nepřítomným Dr. Kuřilem). Sedmi hlasy byla poté zvolena proděkankou pro
studium PřF a následně se vzdala svého mandátu a požádala o vyškrtnutí ze seznamu senátorů AS
PřF.
Ad 2:
V návaznosti na bod 1 byl kooptován nový senátor, Mgr. Tomáš Oršulák (KGEO), a to podle
pořadí náhradníků z výsledků voleb. Dalšího jednání senátu se proto již zúčastnil jako
plnoprávný senátor.
Ad 3:
a) Návrh na rozšíření podmínek přijetí do studia na PřF UJEP pro akademický rok 2009/2010
 jednalo se o studijní program B1101 Matematika, obor Matematika a její použití
v přírodních vědách, s místem studia Ústí nad Labem
 Schváleno 8 hlasy.
b) Jmenování nové proděkanky předsedkyní disciplinární komise
 Dr. Eva Hejnová byla jmenována předsedkyní disciplinární komise.
 Schváleno 8 hlasy.

c) Projednání Organizačního řádu PřF UJEP
 Děkan zodpověděl drobné dotazy.
 Schváleno 8 hlasy.
d) Schválení Stipendijního řádu PřF UJEP
 Senátoři vznesli několik připomínek a dotazů. Diskutované bylo udělování stipendií
(především prospěchových) studentům v posledním roce studia – podle Zákona o VŠ
studentům v posledním roce nelze stipendium vyplácet, neb v době vyplácení již nejsou
studenti. Alternativním řešením je tedy stipendium mimořádné.
 Pozornost byla věnována Čl. 5, odst. 2, bodu e) „Mimořádné fakultní stipendium může
děkan přiznat studentům vybraných bakalářských studijních oborů (motivační
stipendium), kteří splnili podmínky pro postup do 2. roku studia.“ AS PřF doporučuje,
aby se metodika a výsledky výběru daných oborů projednávaly na kolegiu děkana.
 Proděkanka pro studium doporučí Stipendijní komisi PřF, aby přihlédla na různorodé
studijní průměry studentů, kterým má být přiznáno prospěchové stipendium.
 Po zapracování uvedených doporučení byl Stipendijní řád PřF 8 hlasy schválen.
e) Schválení Aktualizace Dlouhodobého záměru PřF UJEP na rok 2009
 Děkan byl upozorněn na chybu na poslední straně – chybné datum.
 Děkan zodpověděl drobné dotazy a poté byl dokument 8 hlasy schválen.
Ad 4:
Senátoři vyjádřili nesouhlas s uvedeným JVS, zejména se způsobem jeho zavedení bez diskuse v
akademické obci a souhlasu součástí univerzity.
AS PřF vznese proto podnět k AS UJEP k vyvolání nové diskuze a to za účasti rektorky. Dále AS
PřF pověřil děkana, aby vyhledal nezávislého právníka, který rozebere a interpretuje „příkaz
rektora“ a tím osvětlí podmínky a povinnosti jednotlivých fakult a zaměstnanců týkající se
zavedení a používání JVS.
Ad 5:
Senátoři se usnesli na tom, že tuto problematiku projednají na následujícím zasedání až po
prostudování Bílé knihy.
Ad 6:
Termín voleb do AS PřF byl stanoven na 11. 5. 2009 (čas bude upřesněn volební komisí). Návrhy
kandidátů budou doručovány předsedovi AS, prof. Nezbedovi, a místopředsedkyni, Bc. Berrové,
a to do 24. 4. 2009. Do týdne od tohoto data bude seznam kandidátů vyvěšen. Dále byla určena
volební komise ve složení: Mgr. Kubera (předseda), Bc. Šlajchrt (místopředseda), Mgr. Krejčí,
Dr. Malý.
Volební komise připraví ke zveřejnění (na nástěnkách, na webovských stránkách) do konce
příštího týdne, tj. do 13. 3., materiály pro vyhlášení voleb a detaily jejich zabezpečení (způsob
návrhování kandidátů apod.) a předá předsedovi AS.
AS PřF stanovil termín veřejného shromáždění Akademické obce, kde se budou moci kandidáti
představit voličům se svými programy: 6. 5. 2009 od 16:00, místnost bude upřesněna.

Ad 7:
 Tajemník PřF předložil čerpání rozpočtu k 31. 12. 2008. AS PřF vzal toto na vědomí bez
připomínek.
 Děkan informoval AS PřF o metodice tvorby rozpočtu kateder. Bude použito stejného
mechanizmu jako v loňském roce s tím, že budou započítány výuky kateder i pro jiné
součásti UJEP.
 Mgr. Krejčí tlumočil požadavek studentů na opravu vytápění v učebně č. 152 (Malá aula).
Tajemník PřF se k tomuto vyjádřil. Studenti jsou vyzvání k větší aktivitě v případě
nespokojenosti.
 Tajemník PřF podal informaci, že během letošního roku bude vyřešeno parkování
zaměstnanců uvnitř areálu.
 Děkan seznámil senátory se vznikáním Ústeckého projektu materiálového centra
v kampusu (aplikovaný výzkum). Jedná se o finančně náročnou záležitost, kterou by AS
PřF měl projednat na následujícím zasedání.
 Byl zadán úkol pro všechny senátory: zajistit náhradníky do volební komise.
Následující zasedání AS PřF bylo stanoveno na 21. 4. 2009 v 17:30 v pracovně prof.
Nezbedy na KCH.

Zapsala a ověřila: Bc. Eva Berrová

Prof. RNDr. Ivo Nezbeda, DrSc.
předseda AS PřF UJEP

