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Zápis z kolegia děkana Pedagogické fakulty UJEP
dne 29. 10. 2018
Přítomni:

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

Omluven:

xxx

Předmět jednání:
prof. Doulík
1. Děkan informoval o jednání se zástupci (prorektor) ukrajinské Východoevropské národní
univerzity Lesya Ukrainka. Zástupci mají zájem o uzavření smlouvy o spolupráci (na
úrovni rektorátů) a dále pak v rámci řešení projektů (týká se KTVS PF).
2. PF byla přijata za člena Odborné sekce pro vzdělávání při OHK Most. Zástupcem PF,
vzhledem k praktickému zaměření sekce, byl nominován Mgr. David Bauer.
3. Jediným kandidátem na děkana PF pro funkční období od 1. 3. 2019 do 28. 2. 2023 je doc.
PhDr. Jiří Škoda, Ph.D. Představení jeho programu proběhne na zasedání akademické
obce PF dne 14. 11. 2018 (od 15 hod. v Aule dr. Kubisty).
4. Kolegium děkana se seznámilo s podrobnou zprávou Mgr. Bauera, který se za PF
zúčastnil odborného panelu v rámci projektu SYPO (projekt Systém podpory profesního
rozvoje učitelů a ředitelů). Kolegium souhlasí, aby Mgr. Bauer zůstal i nadále touto
kontaktní osobou.
5. Děkan zprostředkoval poděkování prorektora pro vědu UJEP doc. M. Nováka zástupcům
Pedagogické a Přírodovědecké fakulty za účast vědců a studentů na akci Běh kolem jezera
Most, v rámci které se běžel závod Příběhů zítřka pro děti z dětských domovů.
dr. Procházková
6. V souladu s harmonogramem tvorby Plánu realizace Strategického záměru (RSZ) byl
spolu s průvodním dopisem děkana předložen návrh dokumentu ke schválení
Akademickým senátem PF.
7. Na webu UJEP (pro studenty https://www.ujep.cz/cs/mezinarodni-smlouvy, pro
zaměstnance
https://www.ujep.cz/cs/mezinarodni-smlouvy-2)
jsou
umístěny
aktualizované informace ke stipendijním pobytům vypisovaným MŠMT v rámci
mezinárodních smluv na akad. rok 2019/20 formou výběrových řízení.
8. Kolegium děkana souhlasí s bezplatnou technickou podporu Veslařskému oddílu
postižených sportovců Paprsek na 1. kolo českého poháru v jízdě na veslařském trenažéru
+ univerzitních veslařských závodech dne 9. 12. 2018 ve sportovní hale u kolejí. OMP
zapůjčí monitory, plátno data – projektor.
9. Mostecké sportovní gymnázium má zájem o spolupráci mezi s Pedagogickou Fakultou
UJEP. Nabídka spolupráce byla postoupena relevantním pracovištím PF.

1

č.j. 43/2018/01711

PID P2018-033666

10. Dr. Procházková informovala o iniciativě PR PF směřující na základě dotazů pedagogů a
studentů k založení prodeje předmětů s logem PF (tzv. fakultní merge) v souladu s PR
strategií zaměřenou na budování pozitivního vztahu vůči naší fakultě u všech cílových
skupin. Prodej fakultního/univerzitního merge je na českých VŠ běžný.
doc. Brtnová-Čepičková
11. PF předkládá 12 nominací na Cenu rektora UJEP.
12. Záznamy v OBD jsou nyní automaticky kontrolovány. Je možné, že vlastníkům záznamů
přijde automaticky vygenerovaný e-mail, s výzvou k opravě záznamu. Vyzýváme
vlastníky záznamů, aby provedli požadované opravy.

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