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Zápis z porady vedoucích pracovišť Pedagogické fakulty UJEP dne 9. 10. 2018
děkan prof. Doulík
1. 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.
2. Děkan informoval o výsledcích jednání AS PF dne 25. 9. 2018 – AS přijal podmínky pro
přijetí ke studiu pro akademický rok 2019/2020, návrh na jmenování nové disciplinární
komise, dále pak návrh změny rozpočtu FRIM PF pro rok 2018 a vzal na vědomí čerpání
provozního rozpočtu PF k 06/2018 s aktuálními údaji k 08/2018. AS PF dále vyhlásil
volbu kandidáta na jmenování děkanem PF pro období 2019–2023. Dne 14. 11. 2018
proběhne akademická obec, kde budou kandidáti prezentovat své programy a 21. 11. 2018
proběhne volba kandidáta na děkana.
3. 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., 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).
 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), výzva byla zveřejněna na webu
UJEP, návrhy se podávají prostřednictvím děkanátu do 30. 11. do 14 hod.
 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.
 Na základě informace Ing. Michnové z odborového svazu proběhla debata na zavedení
„sick days“ na UJEP a zakotvení tohoto volna v kolektivní smlouvě.
4. Nové vnitřní normy: Směrnice rektora č. 4/2018 Jednací řád etické komise UJEP, příkaz
kvestora č. 1/2018 Výkon řídící kontroly na UJEP.
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doc. Škoda
5. Do 22. 10. 2018 do 12:00 hod. je třeba dodat v předepsané podobě doc. Škodovi návrhy
na stipendia:
a) 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).
b) Stipendium Městského obvodu Ústí nad Labem Střekov (https://www.ujep.cz/wpcontent/uploads/2018/03/vyhlaseni_Strekov_web_2018.pdf).
c) 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).
d) Stipendium
Statutárního
města
Teplice
(https://www.ujep.cz/wpcontent/uploads/2018/03/vyhaseniTeplice_web2018.pdf).
6. Dne 10. 10. 2018 se v termínech od 9:00 a od 11:00 hod. v aule Dr. Kubisty uskuteční
slavností imatrikulace studentů 1. roku studia.
7. K 9. 10. 2018 se ke studiu na PF UJEP zapsalo 1.048 studentů z 1.405 přijatých (75 %).
Loni bylo k 9. 10. 2017 zapsáno 934 z 1.302 přijatých (72 %).
8. Přítomní byli seznámeni se stavem přípravy institucionálních a programových akreditací.
doc. Brtnová-Čepičková
9. Připomínáme možnost podávat projekty IGA UJEP zaměřené zejména na „postdoky“ a
mladé vědecké pracovníky viz Směrnice rektora č. 3/2018. Ve směrnici je uvedeno, že
žadatel má být max. 4 roky po absolvování doktorského studia, a že má zahájit v roce
2020 habilitační řízení. Jednotlivé žádosti budou vyhodnocovány individuálně, a pokud
bude v přihlášce jasně vysvětleno, proč nemůže být řízení zahájeno 2020, nebude to
důvodem k vyřazení projektu.
10. Připomínáme, že k projektům tvůrčí činnosti je třeba připravit i průvodní list projektu
v IMIS.
11. MŠMT chystá novou finanční podporu VŠ, která by měla směřovat podobným směrem
jako IGA UJEP. Podrobnosti budou zveřejněny.
12. Mezinárodní konference, kde se jako partner zúčastní i německá strana, lze podpořit
z projektů Euroregion Elbe. Tzv. Společný fond malých projektů je zaměřen především na
realizaci aktivit v oblasti setkávání – takzvaných projektů „people-to-people“. Jeho cílem
je další zintenzivnění přeshraniční spolupráce ve všech oblastech společenského života.
dr. Procházková
13. Dr. Procházková připomněla vedoucím kateder blížící se termín výběrových a
oponentních řízení u některých AP. Seznam zaměstnanců, jichž se to týká i harmonogram
byl rozeslán. Bude-li organizováno vnější výběrové řízení pro akademiky s nástupem 1. 2.
2019, proběhne v úterý 20. 11. 2018.
14. Výběrová řízení na studentské mobility v rámci programu Erasmus+ v LS 2018/2019:
a) Studijní pobyty – 23. 10. 2018 v 13:00 hod. ve studovně PF a v učebně CS-110,
(náhradní termín – 24. 10. 2018 v 10:00 hod. v kanceláři CS-109).
b) Praktické stáže – přihlášky odevzdat do 24. 10. 2018 do 10:00 hod. v kanceláři CS109.
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Podrobné informace jsou zveřejněny na webu PF, prosíme o rozšíření informace mezi
studenty. Žádáme vyučující o omluvu nepřítomnosti studentů ve výuce – studenti obdrží
na požádání potvrzení o účasti na výběrovém řízení od fakultního koordinátora. Zároveň
žádáme všechny akademické pracovníky o součinnost a vstřícný přístup ke všem
studentům, kteří si budou v průběhu zahraniční mobility potřebovat splnit předměty „na
dálku“. Příp. prodlužování studia je v tomto kontextu nežádoucí.

Různé
 Ing. Kubištová – provozní informace: připojujete-li vlastní notebook k dataprojektoru v
učebnách, vracejte vždy zpátky kabely k učitelskému počítači! Nové počítače a
dataprojektory jsou propojeny nově kabelem HDMI a pro chod dataprojektoru je lepší
nejdříve zapnout PC a potom až dataprojektor.

Příští PVP se uskuteční 13. 11. 2018 od 14 hod.

prof. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D.
děkan PF UJEP
Zapsal: dr. Bertl
příloha:
 lhůtník
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LHŮTNÍK – příloha k zápisu z PVP ze dne 9. 10. 2018


Do 22. 10. 2018 do 12:00 hod. třeba dodat v předepsané podobě doc. Škodovi návrhy
na stipendia starostů městských obvodů Ústí nad Labem, Trmice a statutárního města
Teplic.
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