Akademický senát

Zápis ze zasedání AS PřF UJEP
konaného dne 6. 11. 2013

Přítomni:

Nepřítomni:
Omluveni:
Hosté:

Ing. Jaromír Havlica, Ph.D., doc. Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D., RNDr. Martin Kuřil,
Ph.D., RNDr. Zdeněk Moravec, Ph.D., Mgr. Pavel Raška, Ph.D., Mgr. Květuše
Sýkorová, Mgr. Karina Šondová, Ph.D., RNDr. Martin Švec, Ph.D., Nicol Bendlová,
Bc. Martin Fišer
David Boháč, Tomáš Císař, Jan Radoň
RNDr. Eva Jozífková, Ph.D., Martin Chouň
doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc. (děkan PřF), Ing. Petr Lauterbach (tajemník PřF),
RNDr. Eva Hejnová, Ph.D. (proděkanka PřF pro studium), zástupci kateder
při projednání bodu 3 (viz bod 3), Jakub Braborec (student)

Program zasedání:
1. Schválení programu zasedání.
2. Schválení zápisu z minulého zasedání.
3. Vyjádření AS PřF k návrhům žádostí o prodloužení akreditace pro bakalářské studijní obory
Aplikované nanotechnologie (studijní program Aplikovaná fyzika) v prezenční formě studia,
Biologie (studijní program Biologie) v prezenční a kombinované formě studia, Geografie a
Geografie střední Evropy (studijní program Geografie) v prezenční formě studia, Informační
systémy (studijní program Aplikovaná informatika) v prezenční formě studia, Matematika a
její použití v přírodních vědách (studijní program Matematika) v prezenční formě studia,
Toxikologie a analýza škodlivin (studijní program Chemie) v prezenční formě studia.
Vyjádření AS PřF k návrhu žádosti o prodloužení akreditace navazujícího magisterského
studijního oboru Geografie (studijní program Geografie) v prezenční formě studia.
4. Zhodnocení voleb do AS PřF UJEP pro funkční období 2014 – 2015 (výsledky voleb, návrhy a
připomínky předsedy volební komise).
5. Pravidelná informace tajemníka fakulty o čerpání rozpočtu PřF UJEP.
6. Různé.

Zahájení: 13:00

Jednání: AS PřF je usnášeníschopný - při zahájení přítomno 9 z 15 členů, od bodu 3 přítomno 10
z 15 členů.
1.

Předseda AS PřF přednesl návrh programu. V pozvánce bylo v návrhu bodu 3 několik
formálních nepřesností, které byly opraveny. AS PřF UJEP hlasováním schválil program
zasedání.
hlasování: 9-0-0
(schváleno)

2.

Připomínky zaslané dr. Z. Moravcem k zápisu z minulého zasedání ze dne 25. 9. 2013 byly do
zápisu zapracovány. Další připomínky k zápisu ze dne 25. 9. 2013 nebyly vysloveny.
Usnesení: AS PřF schvaluje zápis ze zasedání dne 25. 9. 2013.
hlasování: 9-0-0
(schváleno)

3.

Proděkanka Hejnová představila zástupce kateder, kteří se vyjádří k prodloužení akreditací
bakalářských oborů. Postupně vystoupili s průvodním slovem prof. S. Novák (obor Aplikované
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nanotechnologie), dr. J. Malý (obor Biologie), doc. M. Balej (obory Geografie a Geografie
střední Evropy), dr. J. Škvor (obor Informační systémy), doc. P. Eisenmann (obor Matematika
a její použití v přírodních vědách), dr. M. Komlóová (Toxikologie a analýza škodlivin) a
odpověděli na položené dotazy. Doc. M. Balej dále komentoval prodloužení akreditace
navazujícího magisterského studijního oboru Geografie.
Usnesení: AS PřF UJEP dle §27 odst. 2 písm. a) zákona o VŠ vyjadřuje kladné stanovisko
k návrhům žádostí o prodloužení akreditace bakalářských studijních oborů:
Aplikované nanotechnologie v prezenční formě studia (studijní program Aplikovaná fyzika),
Biologie v prezenční a kombinované formě studia (studijní program Biologie),
Geografie a Geografie střední Evropy v prezenční formě studia (studijní program
Geografie),
Informační systémy v prezenční formě studia (studijní program Aplikovaná informatika),
Matematika a její použití v přírodních vědách v prezenční formě studia (studijní program
Matematika),
Toxikologie a analýza škodlivin v prezenční formě studia (studijní program Chemie).
Dále vyjadřuje kladné stanovisko k návrhu žádosti o prodloužení akreditace navazujícího
magisterského studijního oboru Geografie v prezenční formě studia (studijní program
Geografie).
hlasování: 10-0-0
(přišel Bc. Fišer, schváleno)
4.

Předseda AS PřF informoval senát o proběhlých volbách do AS PřF. Nový senát zahájí
činnost od ledna 2014. S ohledem na neobsazené místo v informatickém okrsku Studentské
komory AS PřF bude nezbytné vyhlásit doplňovací volby na toto neobsazené místo. Jelikož
senát se 14 zvolenými senátory bude plně funkční, dr. Kuřil navrhl, aby doplňovací volby
vyhlásil až nový senát. Dále proběhla diskuse k připomínkám, které písemně zpracoval
předseda volební komise Mgr. J. Přibyl.
Usnesení: AS PřF souhlasí s tím, že doplňovací volby budou vyhlášeny v roce 2014 nově
zvoleným senátem PřF. AS PřF doporučuje, aby připomínky předsedy volební komise
Mgr. Přibyla zvážil nově zvolený senát při vyhlášení příštích voleb do AS PřF.
hlasování: 10-0-0
(schváleno)

5.

Tajemník fakulty informoval o čerpání rozpočtu PřF UJEP. Předpokládá se, že fakulta s
letošním rozpočtem vyjde bez zapojení fondu provozních prostředků, zejména díky zapojení
řady projektů. V diskuzi tajemník odpovídal spolu s panem děkanem na položené dotazy.

6.

Různé







Děkan PřF UJEP informoval, že nebude po fakultě vyžadována předpokládaná
finanční spoluúčast PřF ve výši 170 tis. Kč v připravovaném centralizovaném projektu
na rok 2014 s názvem Centrum pro analýzu a diagnostiku fyzikálních a chemických
vlastností pokročilých materiálů.
Akademická obec PřF UJEP se sejde na shromáždění v prosinci, aby si vyslechla
zprávu o činnosti senátu a zprávu o činnosti fakulty za rok 2013. Termín bude
upřesněn.
Stará budova A je již po demolici, po vyjádření panelu expertů bude vyhlášeno VŘ na
firmu, která zabezpečí VŘ na projekt a výstavbu nové budovy pro PřF.
S ohledem na to, že se jedná o poslední řádné zasedání AS PřF v tomto volebním
období, předseda dr. Kuřil poděkoval senátorům za práci, kterou v AS PřF vykonali.
Zvláště pak poděkoval za vykonanou práci tajemníkovi senátu dr. Moravcovi a
poděkoval také členům vedení PřF, zejména panu děkanovi, za velmi dobrou
spolupráci. K poděkování všem senátorům se připojil i děkan doc. J. Pavlík.
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Doc. Z. Kolská navrhla doplnit zápis následovně: Poděkování patří i stávajícímu (a
končícímu) předsedovi i tajemníkovi AS PřF UJEP za velmi zodpovědnou práci, kterou
vykonávali po celou dobu funkčního období AS PřF UJEP.

Ukončení: 15:00
Formát hlasování: A-N-Z
Zapsal: RNDr. Zdeněk Moravec, Ph.D.

RNDr. Martin Kuřil, Ph.D.
předseda AS PřF UJEP
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