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Zápis z kolegia děkana Pedagogické fakulty UJEP 

dne 25. 6. 2018 
 

 

Přítomni:  doc. Doulík, doc. Škoda, dr. Procházková, ing. Hřebejková, dr. Bertl 

 

Omluvena: doc. Brtnová-Čepičková 

 

 

Předmět jednání: 
 

doc. Doulík 

1. V IMIS byla zveřejněna 1. verze plánu realizace Strategického záměru pro rok 2019 k 

připomínkám do 29. 6. 2018. Své připomínky zasílejte, prosím, na adresu pana prorektora 

dr. Zukersteina (jaroslav.zukerstein@ujep.cz). 

2. Kolegium děkana diskutovalo nabídku NIDV a možnost zapojení do projektu SYPO 

(vznik metodických kabinetů). Zájem pracovníků o zapojení do projektu zajistí 

proděkanky dr. Procházková a doc. Brtnová-Čepičková a domluví případné jednání 

s ředitelkou NIDV Mgr. Plitzovou. 

 

doc. Škoda 

3. Na rt@pf.ujep.cz je třeba nahlásit změny v obsazení vedoucích kateder, tajemníků kateder 

a sekretářek kateder, ke kterým dojde od září 2018. 

 

dr. Procházková 

4. Dr. Procházková připomněla vyhlášení Centralizovaného rozvojového programu pro 

veřejné vysoké školy pro rok 2019. UJEP nabízí prostor pro podání dvou návrhů projektů 

z fakult (v projektu musí být zapojeny minimálně dvě VŠ). Případné záměry v tomto 

smyslu je nutno co nejdříve oznámit dr. Procházkové.  Poté do 28. 9. 2018 žadatelé z PF 

odevzdají spolu s průvodním listem všechny vyplněné formuláře na děkanátu k podpisu a 

odeslání na rektorát. Vyhlášení a formuláře zde: http://www.msmt.cz/folder/3197/ 

5. Dr. Procházková předložila návrh harmonogramu tvorby realizace Strategického záměru 

PF UJEP na léta 2016-2020, rok 2018. Kolegium děkana harmonogram přijalo. 

6. Dr. Procházková připomněla, že systém hodnocení akademických pracovníků (HAP) bude 

pro další období otevřen CI UJEP pro záznamy od 19. 9. 2018. Akademičtí pracovníci PF 

musí své záznamy odeslat nejpozději do konce listopadu 2018. 

7. V zaměstnaneckých mobilitách v programu Erasmus+ zbývají v rámci akad. roku 

2017/2018 k dispozici finanční prostředky na další výjezdy. O jejich zařazení do plánu 

rozhodne pořadí, v jakém zájemci odevzdají na OVV rektorátu doklad o přijetí na 

výukový pobyt či školení potvrzený zahraniční stranou, a to prostřednictvím programu 

mobility (Mobility Agreement – ke stažení na https://www.ujep.cz/cs/dokumenty-a-

formulare), příp. zvacím dopisem či e-mailovou korespondencí. Výjezd včetně cesty je 

nutné realizovat do 30. 9. 2018. Výzva je dostupná na 
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https://www.ujep.cz/cs/13804/volna-mista-vyukove-pobyty-skoleni-zamestnancu-ujep-

programu-erasmus-akademickem-roce-2017-18.  

8. Další podpora mezinárodní spolupráce 2018 – aktivita B: Aktuální uzávěrka žádostí bude 

28. 8. 2018. Navrhované akce musí být realizované do konce kalendářního roku 2018. 

Více informací zde: https://www.ujep.cz/cs/dalsi-podpora-mezinarodni-soluprace-2. 

9. Domem zahraniční spolupráce byla schválena žádost UJEP o financování mobilit v rámci 

programových zemí na akad. rok 2018/2019. Celková částka pro UJEP je vyšší nežli loni, 

navýšeny byly prostředky na studentské mobility (studijní pobyty/praktické stáže), částka 

požadovaná na výjezdy zaměstnanců (výukové pobyty/školení zaměstnanců) jako 

každoročně poklesla, i když méně než v minulých letech. 

10. Do 31. 7. 2018 je možno poslat dr. Procházkové návrh nominací na udělení Ceny ministra 

školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia a za 

mimořádné činy studentů za mimořádné výsledky ve studiu nebo ve vědecké, výzkumné, 

vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti související se studiem v daném 

studijním programu.  Prosíme dát avízo k případným návrhům obratem dr. Procházkové. 

 

Různé 

• Studentky učitelství pro MŠ PF UJEP se zúčastnily 12. ročníku mezinárodní Olympiády 

techniky (soutěž prezentací výsledků prací zaměřených na technické vzdělávání) a 

prezentací výzkumu zaměřeného na tvořivost a manuální zručnost studentů učitelství MŠ 

obsadily v konkurenci 50 univerzitních studentů z různých zemí Evropy třetí místo. 

Poděkování dr. Janovcovi (KPR). 

• Ministerstva zahraničních věcí ČR požádalo UJEP o nominaci studentského zástupce pro 

spolupráci při řešení konkrétní záležitosti vyplývající z členství ČR v EU v roli 

„velvyslanců kariéry v EU“ (propagace práce pro instituce EU). Za PF byla nominována 

studentka KBO. 

• Česká televize pozvala studenty PF na dvouměsíční neplacené stáže v krajských redakcích 

ČT – zveřejněno na webu i na FB fakulty. 

 

 

 

 

 

Doc. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D. 

děkan PF UJEP v Ústí nad Labem 

 

Zapsal: 

dr. Bertl 
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