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Zápis z kolegia děkana Pedagogické fakulty UJEP 

dne 8. 10. 2018 
 

 

Přítomni:  prof. Doulík, doc. Škoda, dr. Procházková, doc. Brtnová-Čepičková, 

ing. Hřebejková, dr. Bertl 

 

Omluven: x x x  

 

 

Předmět jednání: 
 

prof. Doulík 

1. Kolegium děkana se zabývalo výzvou MŠMT v rámci OP VVV zaměřenou na celoživotní 

vzdělávání na vysokých školách. Stanovisko přednesla tajemnice Ing. Hřebejková a 

proděkanka dr. Procházková. Po projednání v kolegiu děkana PF bylo přijato rozhodnutí, 

že PF nebude do této aktivity vstupovat. 

2. Informace z kolegia rektora (2. 10. 2018): 

 Prorektorka dr. Chvátalová informovala o současném počtu zapsaných studentů do 1. 

ročníků studijních programů na UJEP. Celkový počet je téměř shodný s rokem 2017, 

na PF došlo k nárůstu o 12 %. 

 Návrh směrnice rektora Standardy studijních programů – připomínky lze zaslat 

prorektorce dr. Chvátalové do 9. 10. 2018, 16. 10. 2018 bude projednán RpVH. 

 Harmonogram institucionální akreditace – návrh OV podává děkan po projednání 

v AS a VR do 9. 11. 2018 Za PF se jedná o OV Neučitelská pedagogika, Tělesná 

výchova a sport; kinantropologie (zajistí doc. Škoda a Mgr. Černý). 

 Prorektor dr. Zukerstein předložil metodický pokyn rektora k tvorbě strategických 

dokumentů na UJEP. 

 Rektor informoval o průběhu stavby CPTO – posun dokončení stavby do 31. 10. 2019. 

 Schváleny byly projekty RE:START v celkové výši 849 mil. Kč. 

 Prorektorka dr. Chvátalová předložila návrhy výzvy v rámci IP 2019 – do 31. 10. 2018 

nahlásit člena komise (doc. Brtnová-Čepičková), návrhy se podávají prostřednictvím 

děkanátu do 30. 11. 2018 do 14 hod. 

 Mgr. Stiborová bude na fakultách svolávat schůzky se členy realizačních týmů U21 za 

účelem sladění dalšího postupu, které se týkají akreditace nových nebo inovovaných 

studijních programů. 

 V současné době probíhá podávání návrhů na udělení Cen rektora 2018 (zajišťuje doc. 

Brtnová-Čepičková) a stipendií nejlepším studentů UJEP (zajišťuje doc. Škoda). 

 Prorektor dr. Zukerstein předložil doporučený harmonogram hodnocení studijních 

oborů v souvislosti s podáním žádostí o akreditace návazných studijních programů 

v ak. roce 2018/2019. Zároveň informoval, že RpVH schválila předsedy jednotlivých 

pracovních skupin. 

 Systém HAP – bude podepsána smlouva o rozšířené systémové podpoře a upgrade 

systému. 
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 Prorektor doc. Radvanovský předložil Hodnocení smluv o spolupráci UJEP se 

zahraničními VŠ za rok 2017. 

 Na základě informace Ing. Michnové z vysokoškolského odborového svazu proběhla 

debata na zavedení „sick days“ na UJEP a zakotvení tohoto volna v kolektivní 

smlouvě.  

 

doc. Škoda 

3. Návrhy na stipendia je třeba dodat v předepsané podobě doc. Škodovi do 22. 10. 2018 do 

12:00 hod. Jedná se o: 

 Stipendium primátorky města Ústí nad Labem a starostů vybraných městských obvodů 

(https://www.ujep.cz/wp-content/uploads/2018/03/vyhlaseni_UL_web_2018.pdf). 

 Stipendium Městského obvodu Ústí nad Labem Střekov (https://www.ujep.cz/wp-

content/uploads/2018/03/vyhlaseni_Strekov_web_2018.pdf). 

 Stipendium Města Trmice za nejlepší studentskou práci s tematikou vztahující se ke 

správnímu území Města Trmice nebo obcí Mikroregionu Milada 

(https://www.ujep.cz/wp-content/uploads/2018/03/vyhlaseni_Trmice_web_2018.pdf). 

 Stipendium Statutárního města Teplice (https://www.ujep.cz/wp-

content/uploads/2018/03/vyhaseniTeplice_web2018.pdf). 

 

dr. Procházková 

4. Dr. Procházková rozeslala vedoucím kateder PF specifické pokyny a harmonogram 

výběrového řízení v zimním semestru 2018. Vnější výběrové řízení pro akademiky 

s nástupem 1. 2. 2019 proběhne 20. 11. 2018. 

5. Poděkování týmu pod vedením kolegy Aleca Mindáka za hladký průběh Mezinárodního 

dne učitelů 2018. Akce se celkem zúčastnilo 270 studentů a 30 žáků gymnázia V. 

Šmejkala. Dr. Procházková připomíná akademickým pracovníkům, že studenti, kteří se 

prokážou zápočtem za účast na vzdělávacích akcích MDU 2018, jsou omluveni z výuky.  

6. Zveřejněna vnitřní výzva pro dočerpání financí v rámci další podpory mezinárodní 

spolupráce (AKTIVITA C) v roce 2018. Informace rozeslána Mgr. Klenerovou 3. 10. 

2018 všem AP. 

Aktivita C se vztahuje na: 

 výukové pobyty akademických pracovníků UJEP a školení zaměstnanců UJEP 

na zahraničních vysokých školách či v jiných zahraničních institucích, 

 výjezdy zaměstnanců UJEP na partnerské zahraniční vysoké školy za účelem 

prohloubení spolupráce či na jiné zahraniční vysoké školy za účelem navázání 

nové smluvní spolupráce, 

 výjezdy zaměstnanců UJEP za účelem prezentace fakulty/UJEP na 

mezinárodním studijním veletrhu či podobné akci, 

 hostování zahraničních odborníků za účelem výukové činnosti, 

 příp. další aktivity související s mezinárodní spoluprací a propagací UJEP v 

zahraničí kromě zahraničních konferencí, sympózií apod. 

Žádosti budou posuzovány v pořadí, v jakém byly doručeny na rektorát. Je doporučeno 

žádat o již realizované aktivity, u kterých dojde pouze k přeúčtování financí. Jinak musí 

https://www.ujep.cz/wp-content/uploads/2018/03/vyhlaseni_UL_web_2018.pdf
https://www.ujep.cz/wp-content/uploads/2018/03/vyhlaseni_Strekov_web_2018.pdf
https://www.ujep.cz/wp-content/uploads/2018/03/vyhlaseni_Strekov_web_2018.pdf
https://www.ujep.cz/wp-content/uploads/2018/03/vyhlaseni_Trmice_web_2018.pdf
https://www.ujep.cz/wp-content/uploads/2018/03/vyhaseniTeplice_web2018.pdf
https://www.ujep.cz/wp-content/uploads/2018/03/vyhaseniTeplice_web2018.pdf
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být aktivity ukončeny do 31. 12. 2018. Informace jsou zveřejněny zde: 

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

7. Na žádost ředitelky Severočeské vědecké knihovny Mgr. Jany Linhartové bude 

uskutečněna schůzka o rozšíření spolupráce knihovny s PF UJEP. Schůzka se uskuteční 

v polovině října. 

8. V prostorech PF se bude 23. 10. od 14:00 do 22:00 hod. konat třetí mezinárodní start-up 

festival Festup, organizovaný Inovačním centrem Ústeckého kraje. Veškeré informace 

dodáváme na web www.festup.cz. 

 

doc. Brtnová-Čepičková 

9. Představila návrh metodiky hodnocení výzkumných organizací. Tento návrh byl v kolegiu 

diskutován. 

 

 

 

 

 

prof. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D. 

děkan PF UJEP v Ústí nad Labem 

 

Zapsal: 

dr. Bertl 

https://www.ujep.cz/cs/dalsi-podpora-mezinarodni-soluprace-2
http://www.festup.cz/

