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Zápis z kolegia děkana Pedagogické fakulty UJEP 

dne 15. 10. 2018 
 

 

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

ing. Hřebejková, dr. Bertl 

 

Omluven: x x x  

 

Host:  k bodu 1 – ing. Jung, OHK Most 

 

Předmět jednání: 
 

prof. Doulík 

1. Jednání se zástupcem OHK – Členové kolegia jednali s předsedou Okresní hospodářské 

komory Most Ing. Jungem. PF se stala externím členem této komory, diskutovány byly 

podrobnosti další spolupráce a PF nominuje svého zástupce do sekce OHK věnované 

vzdělávání. 

2. Jednání AS PF dne 17. 10. 2018 se zúčastní proděkan doc. Škoda, děkan bude v tento den 

jednat s ministrem Plagou ve věci financování PF. 

3. Děkan informoval o výsledcích jednání VR PF – projednán byl návrh Plánu realizace 

Strategického záměru PF UJEP 2016– 020 na rok 2019. Proděkan doc. Škoda aktualizuje 

části věnované akreditacím a proděkanka dr. Procházková zajistí podstoupení ke schválení 

AS PF na jeho listopadovém zasedání. 

 

dr. Procházková 

4. Kolegium děkana projednalo návrh a pan děkan schválil postoupení dvou kurzů CŽV 

k akreditaci MŠMT: 1. Letní škola výtvarné výchovy, 2. Speciální pedagogika.  

5. Kolegium projednalo možnost navázání spolupráce s Northern State University Aberdeen, 

South Dakota, kde působí doktorandka KHV a souhlasí s návrhem oslovit rektorát 

k dojednání celouniverzitní všeobecné spolupráce. 

6. Výsledky výběrových řízení na zaměstnanecké mobility budou zpracovány v první 

polovině listopadu. Všichni zaměstnanci zařazení do plánu výjezdů obdrží do 15. 11. 2018 

pokyny k organizaci výjezdů. Pokud vybraní zaměstnanci nerealizují nebo neodevzdají do 

31. 1. 2019 potvrzený program mobility, souhlas děkana a čestné prohlášení, budou z 

plánu výjezdů vyřazeni. Případné volné dny v průběhu roku budou přidělovány zájemcům 

dle pořadí, v jakém uvedené dokumenty odevzdají. Zaměstnanci plánující výjezd již v 

průběhu října či na začátku listopadu kontaktují Ing. Gabrielu Krečovou co možná 

nejdříve. 

 

 

 

prof. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D. 

děkan PF UJEP v Ústí nad Labem 

 

Zapsal: 

dr. Bertl 


