Zápis z jednání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty UJEP dne 14. února 2008

Přítomni:

doc. Novák, doc. Anděl, , prof. Hrach, doc. Hajer, doc. Jungwirth,
prof. Nezbeda, doc. Pavlík, prof. Šmahel

Nepřítomni:

doc. Bičík, doc. Lipský

Omluveni:

prof. Doležal, doc. Felcman, prof. Hušek, doc. Masojídek,

Program jednání:
1.
Aktualizace dlouhodobého záměru PřF UJEP na rok 2008
2.
Návrh na emeritního docenta
3.
Různé – informace o Interní grantové agentuře
informace o stavu přípravy Kampusu
ad 1
Členové vědecké rady v rámci diskuse doporučili doplnit aktualizaci DZ na rok 2008 o deklarování
významu činnosti PřF UJEP pro region severních Čech a byla diskutována problematika motivačního
systému pro kvalifikační růst pracovníků.
Usnesení:

Vědecká rada PřF projednala Aktualizaci Dlouhodobého záměru PřF UJEP
na rok 2008 .

ad 2
Členové vědecké rady obdrželi návrh na jmenování emeritním docentem, který předložil vedoucí katedry
matematiky. Navrhovaný doc. Vladimír Blažek působí na katedře matematiky 44 let a i po ukončení
pracovního poměru má zájem o práci na katedře.
Usnesení:

Vědecká rada souhlasí, aby byl návrh na čestné označení doc. Vladimíra Blažka emeritním
docentem prostřednictvím děkana PřF předložen rektorce UJEP.

ad 3a
Dnem 1. 11. 2007 vstoupila v platnost směrnice děkana PřF 2/2007, kterou je zřízena Interní grantová
agentura (IGA) PřF UJEP, jejímž účelem je podpořit prezentaci výsledků vědecké činnosti studentů
doktorských studijních programů akreditovaných na PřF UJEP a začínajících mladých pracovníků
fakulty studujících doktorské studijní programy.
V souladu se směrnicí č.2/2007 jmenoval děkan PřF UJEP s platností od 1. 1. 2008 na dobu 4 let
komisi Interní grantové agentury PřF UJEP (dále jen IGA) ve složení:
předseda:

Prof. RNDr. Ivo Nezbeda, DrSc., katedra chemie

členové:

Doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc., proděkan pro vědu
Doc. RNDr. Jiří Anděl, CSc., katedra geografie (dne 6.2.2008 odstoupil ze
zdravotních důvodů)
Mgr. Jiří Fišer, Ph.D. , katedra informatiky
Ing. Martin Kormunda, Ph.D. ,katedra fyziky
Prof. RNDr. Jan Malý, DrSc., katedra matematiky
Mgr. Marcel Štofik , katedra biologie

Členové vědecké rady byli informováni o podaných návrzích a obdrželi zápis z jednání komise IGA.

ad 3b
Pan děkan, na dotaz externích členů Vědecké rady, informoval o současném stavu výstavby a přípravy
Kampusu.

Příští jednání vědecké rady se bude konat 15. května 2008.

Doc. RNDr. Stanislav Novák, CSc.
děkan
Zapsala: Zdeňka Podaná
Ústí nad Labem 14. 2. 2008

