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Zápis z kolegia děkana Pedagogické fakulty UJEP
dne 12. 11. 2018
Přítomni:

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

Omluvena:

dr. Procházková

Předmět jednání:
prof. Doulík
1. Děkan a proděkan doc. Škoda podali aktuální informace z jednání o učitelských studiích
na UJEP, které proběhlo dne 6. 11. 2018 u prorektorky dr. Chvátalové.
2. Děkan pověřil dr. Bertla koordinací činností souvisejících s rozšířením e-shopu UJEP pro
PF.
3. Děkan tlumočil poděkování dr. Potůčkové, ředitelky Galerie moderního umění v Roudnici
nad Labem, za spolupráci v roce 2018.
4. Informace z kolegia rektora (6. 11. 2018):
 Kolegium rektora projednalo dokumenty k žádosti o institucionální akreditaci – 2.
verze Sebehodnotící zprávy pro institucionální prostředí a Sebehodnotící zpráva pro
oblast vzdělávání Neučitelské pedagogika. Dále proběhla diskuze (a před tím také
schůzka vedení PF, PřF a FF u prorektorky dr. Chvátalové) o dalších oblastech,
zejména pak o OV Učitelství.
 Prorektor dr. Zukerstein informoval o CRP projektech předložených UJEP pro rok
2019.
 Počty studentů na UJEP – k 31. 10. 2018 je podle IS STAG celkem 8 250 studentů,
což je pokles cca o -2 % oproti roku 2017.
 Prorektor doc. Novák informoval, že v rámci výzvy IGA na pracovní pozice
postdoktorandů byly doručeny celkem 4 žádosti. Bylo vyhlášeno 2. kolo – zrušen byl
časový odstup od získání Ph.D., podmínkou je zahájení habilitačního řízení do 2 let.
 V rámci projektu U21-KLIP se nakonec podařilo naplnit povinné kvóty
uskutečňovaných mobilit.
 Dne 6. 11. 2018 zasedala Grantová rada UJEP a schválila všechny předložené návrhy
v rámci SGS. Ve stejný den zasedala i komise k udílení Cen rektora a postoupila
rektorovi návrhy.
 Prorektor doc. Radvanovský sdělil, že byla odeslána Závěrečná zpráva projektu o
mobilitě studentů a zaměstnanců UJEP v rámci programu Erasmus+ v roce 2017/2018.
 Prorektor dr. Zukerstein sdělil, že pracovní skupina pro hodnocení studijních oborů PF
bude schvalována na příštím zasedání RpVH. Novým členem RpVH se stane prof.
Čapková.
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 Kvestor uvedl, že vedení UJEP bude jednat s VOS UJEP – návrh bude na „5 sick
days“ s tím, že v kolektivní smlouvě zůstane zachován stávající systém tzv. řetězení
pracovních smluv.
doc. Brtnová-Čepičková
5. Dne 6. 11. 2018 proběhlo jednání Grantové rady UJEP. Všechny změny v projektech SGS
PF UJEP byly schváleny. Během dnešního dne 12. 11. 2018 budou vyhlášeny nové
projekty SGS.
6. Ve čtvrtek 8. 11. 2018 proběhla schůzka projektu MAP II. Jedná se o program pro žáky
druhého stupně ZŠ na PF a dalších fakultách UJEP. První lekce pro žáky budou probíhat v
lednu od 14. 1. 2019 až 25. 1. 2019. Koordinátorem projektu je Mgr. Jitka Vaněčková z
KTVS. Prosíme vedoucí kateder, které nabídnou program (budou se opakovat vždy
dvouhodinové bloky, protože se budou střídat školy), aby se domluvili s p. Mgr.
Vaněčkovou. Z katedry bude garant, lektory mají být studenti (obě aktivity budou
placené). Bližší informace podá Mgr. Vaněčková.

Různé
 Odd. vědy PF vzneslo připomínku k náročnému nárůstu administrativy projektů –
konkr. se týká práce hlavních řešitelů projektů a vedoucích kateder. Mnohdy se jedná
o zdvojené i ztrojené úkony.

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