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Zápis z kolegia děkana Pedagogické fakulty UJEP
dne 17. 9. 2018
Přítomni:

doc. Doulík, doc. Škoda, dr. Procházková, doc. Brtnová-Čepičková,
ing. Hřebejková, dr. Bertl

Omluveni:

xxx

Host:

k bodu č. 1 Mgr. Holeček

Předmět jednání:
doc. Doulík
1. K jednání byl písemně přizván dne 10. 9. 2018 Mgr. Radim Holeček s tím, že má vedení
PF informovat o přípravě materiálů k návrhu akreditace bakalářského studijního programu
Ruský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání a dále předložit zprávu o
vykonaných aktivitách souvisejících s rozvojem slavistických studií na PF. Zpracování
těchto podkladů vyplývá z ujednání v 09/2017, kdy byl Mgr. Radim Holeček převeden na
pozici „koordinátor pro rozvoj slavistických studií PF“. Mgr. Holečkem byl předložen
písemný materiál mapující historii výuky ruského jazyka, knihovní zdroje, výuku na
obdobných pracovištích v ČR a strategii získávání potencionálních studentů tohoto
programu. Na základě dnešního jednání předloží Mgr. Holeček konkretizované materiály
(tabulky A-I, B-I, B-IIa, B-IV, D-I, CI a CII) do 26. 11. 2018 kolegiu děkana tak, aby
následně mohly být projednány AS PF a schváleny VR PF. Mimo to proběhnou
konzultace s RpVH UJEP, které spolu s Mgr. Holečkem zajistí Mgr. Ing. Černý.
2. Děkan pověřil tajemnici PF řešením situace s parkováním u budovy PF v ulici Hoření, kde
jsou běžně porušovány zákazy vjezdu či stání na místech s rezervací. Cílem tohoto
opatření je, aby se zvýšil počet parkovacích míst rezervovaných pro pracovníky PF, kteří
mají pracoviště v budově Hoření.
dr. Procházková
3. Kolegium děkana projednalo aktuální verzi dokumentu Realizace strategického záměru po
připomínkovém řízení a schválilo její postoupení VR a poté AS PF UJEP ke schválení.
4. Dne 17. 9. 2018 byly spuštěny nové webové stránky PF, které přistupují na jednotný
univerzitní systém. Případné nalezené chyby nebo nedostatky hlaste koordinátorovi za
fakultu nebo webmasterovi PF panu Mgr. Tomáši Čurdovi (tomas.curda@ujep.cz) nebo
na telefon 47 528 3215. Stará verze webu byla zakonzervována a na adrese old.pf.ujep.cz
bude v provozu do konce listopadu 2018. Manuál pro správu profilů pracovníků na novém
webu PF byl rozeslán hromadným e-mailem minulý týden (všem akademickým
pracovníkům i sekretářkám).
5. V průběhu září 2018 bude prorektorem pro vnější vztahy vyhlášena nová výzva k
podávání žádostí o další podporu v rámci mezinárodní spolupráce v roce 2018 (tzv.
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aktivita C). Žádat bude možno o finanční podporu na jakoukoliv akci, která má souvislost
s mezinárodní spoluprací UJEP v oblasti vzdělávání. Bude možné žádat také o finanční
podporu akcí, které již proběhly. Informace k podávání žádostí budou zveřejněny na webu
UJEP https://www.ujep.cz/cs/dalsi-podpora-mezinarodni-soluprace-2. Žádosti budou
vyhodnocovány v pořadí, v jakém budou předloženy. Nejzazší termín pro podání žádostí
je 30. 11. 2018.
Vedení PF žádá katedry PF o poskytnutí krátkého prostoru v úvodních informačních
setkáních se studenty prvních ročníků k 15 minutové prezentaci s doplňujícím výkladem o
instruktážích, školeních, elektronických zdrojích atd. Vědecké knihovny UJEP. Kontakt:
jiri.masek@ujep.cz nebo infovk@knihovna.ujep.cz nejlépe s uvedením dne, hodiny,
místnosti a jména vyučujícího – nebo tel. 47 528 6013.
Systém hodnocení akademických pracovníků (HAP) bude otevřen pro záznamy od 19. 9.
2018. Akademičtí pracovníci PF musí své záznamy odeslat nejpozději do konce listopadu
2018.
V říjnu 2018 bude opět konáno výběrové řízení pro studentské mobility Erasmus+
(studijní i pracovní zahraniční stáže). Žádáme všechny akademiky, aby výjezdy studentů
v maximální možné míře podporovali a individuálně přizpůsobili formu plnění požadavků
na splnění předmětů tak, aby student neprodlužoval studium (dle směrnice rektora UJEP
6/2015).
Katedry PF budou informovat fakultního pracovníka pro vztahy s veřejností
(alec.mindak@ujep.cz, linka 3175) o všech zajímavých akcích. Ty pak budou vloženy do
fakultního kalendáře a na základě domluvy budou propagovány na fakultní (i univerzitní)
úrovni.

Doc. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D.
děkan PF UJEP v Ústí nad Labem
Zapsal:
dr. Bertl
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