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Zápis z porady vedoucích pracovišť Pedagogické fakulty UJEP dne 13. 11. 2018
děkan prof. Doulík
1. Na základě informace rektora byla jako koordinující fakulta přípravy a projednávání
návrhu oblasti Učitelství určena pedagogická fakulta. Koordinační osobou je pak doc.
Škoda.
2. Děkan podal základní informace z jednání děkanů pedagogických fakult s ministrem
Plagou dne 17. 10. 2018. Příspěvek na dorovnání mezd akademickým pracovníkům PF
byl přislíben v celkové minimální výši 95 mil. Kč, který se rozpočítá na všech 9
pedagogických fakult.
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), děkan srdečně zve všechny
akademické i neakademické pracovníky PF.
4. Informace z kolegia rektora (2. 10. 2018):
 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.
 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.
 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 řetězení
pracovních smluv.
5. Nové vnitřní normy:
Příkaz rektora č. 4/2018 K provedení inventarizací dlouhodobého majetku, hospodářských
prostředků, pohledávek a závazků UJEP v roce 2018; Směrnice rektora č. 5/2018 Zásady
studentské grantové soutěže; Směrnice prorektora pro rozvoj a kvalitu č. 1/2018 Knihovní
řád Vědecké knihovny UJEP; Metodický pokyn prorektora pro rozvoj a kvalitu č. 1/2018
K tvorbě strategických dokumentů na UJEP.
doc. Škoda
6. Do 16. 11. 2018 je třeba zaslat podklady pro vypsání VK a PVK na letní semestr
akademického roku 2018/2019 na adresu Jiri.Koumar@ujep.cz.
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7. Do 16. 11. 2018 je třeba na sekretariát děkana PF (Ludmila.Svobodova@ujep.cz)
elektronicky nahlásit změny v komisích pro SZZ a obhajoby kvalifikačních prací.
Sekretářka děkana rozešle vedoucím kateder současné seznamy komisí pro SZZ a
obhajoby kvalifikačních prací – změny prosím vyznačit přímo do textu.
8. Výsledky výběru nominovaných studentů na cenu primátora města Ústí nad Labem a
starostů městských obvodů: ocenění obdrží studentka Šárka Studecká.
9. Akreditační proces a aktuální stav příprav:
a) Záměr předložit žádost o institucionální akreditaci v oblasti vzdělávání Neučitelská
pedagogika je hotov, bude schvalován VR UJEP dne 23. 11. 2018 a předložen NAÚ.
b) Záměr předložit žádost o institucionální akreditaci v oblasti vzdělávání Tělesná
výchova a sport; Kinantropologie je hotov, bude schvalován VR UJEP dne 23. 11.
2018.
c) Záměr předložit žádost o institucionální akreditaci v oblasti vzdělávání Učitelství je
rozpracován, VR UJEP dne 23. 11. 2018 bude o záměru informována a návrh bude po
dokončení schvalován VR UJEP pravděpodobně v lednu 2019 a poté zaslán na NAÚ.
d) Návrh záměru předložit žádost o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování
profesorem v oboru Hudební teorie a pedagogika je hotov a bude předložen VR PF
UJEP k hlasování per rollam. (Poté jej bude schvalovat VR UJEP a poté bude
předložen NAÚ.)
e) Příprava tzv. programových akreditací pokračuje zatím pouze u studijních programů,
které nebudou zařazeny do žádné z uvedených oblastí vzdělávání, pro něž je počítáno
s institucionální akreditací (tj. Popularizace hudby a organizace hudebního života a
Český jazyk pro média a veřejnou sféru).
doc. Brtnová-Čepičková
10. Dne 6. 11. 2018 proběhlo jednání Grantové rady UJEP. Všechny změny v projektech SGS
PF UJEP byly schváleny. Dne 12. 11. 2018 byly vyhlášeny nové projekty SGS. Lhůta
odevzdání je 7. 1. 2019. Do 7. 1. 2019 je třeba odevzdat průběžné a závěrečné zprávy z
projektů.
11. 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 Mgr. Vaněčkovou. Z katedry bude garant,
lektory mají být studenti (obě aktivity budou placené). Bližší informace podá Mgr.
Vaněčková.
12. Prosíme o průběžné zadávání údajů do OBD.
13. Aplikace RUV bude otevřena pro zadávání údajů pravděpodobně 1. 1. 2019. Pozor na
termín ukončení možnosti vkládat údaje, který je zpravidla na konci února.
dr. Procházková
14. Děkan fakulty odsouhlasil a rektorátu UJEP tak doporučil podpis celouniverzitních
mezinárodních všeobecných smluv o spolupráci s ukrajinskou Lesya Ukrainka Eastern
European National University v Lutsku, s americkou Northern State University Aberdeen,
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North Dakota a s kolumbijskou Universidad De San Buenaventura Medellín. Univerzity
nyní jednají o našich nabídkách spolupráce s rektorátem.
15. Každý pracovník si nově musí v systému HAP zkontrolovat úvazek na katedře,
protože systém nerozezná úvazky na katedře od úvazků projektových. V případě
nesrovnalosti je možno kontaktovat ing. Kubištovou s prosbou o pomoc. Odkaz na
přihlašovací stránku: https://hap.ujep.cz/, termín pro zadání informací do systému platí:
pátek 30. 11. 2018.
16. Dr. Procházková informovala o nové studentské službě pro zahraniční kolegy cizince na
UJEP ve formě konverzačních praktických kurzů češtiny. Kontakt na koordinující
lektorku byl rozeslán mailem vedoucím a tajemníkům kateder.
dr. Bertl
17. Stále se bohužel objevují případy, kdy jednotlivými pracovníky nejsou respektována
pravidla o maximálních pracovních úvazcích. Nerespektování může ohrozit konečné
schválení projektu. Tento výpočet se týká i DPP, popř. DPČ. Žádáme všechny kolegy, aby
se v případě dotazů obraceli na ekonomy fakulty.
18. V souvislosti s blížícím se koncem finančního roku žádáme všechny řešitele, aby včas
uzavírali účetnictví jimi řešených projektů.
19. Upozorněno na inventuru hmotného majetku – zahájení 14. 11. 2018, předání podkladů
inventarizační komisi PF nejdéle do 5. 12. 2018.

Příští PVP se uskuteční 11. 12. 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 13. 11. 2018


Do 16. 11. 2018 je třeba zaslat podklady pro vypsání VK a PVK na letní semestr
akademického roku 2018/2019 na adresu Jiri.Koumar@ujep.cz.



Do 16. 11. 2018 je třeba na sekretariát děkana PF (Ludmila.Svobodova@ujep.cz)
elektronicky nahlásit změny v komisích pro SZZ a obhajoby kvalifikačních prací.

 V termínu do 30. 11. 2018 každý akademický pracovník PF zadá do systému HAP
požadované informace. Přístup: https://hap.ujep.cz/.
 Předání odsouhlasených inventarizačních podkladů z kateder inventarizační komisi PF
nejdéle do 5. 12. 2018.


Lhůta pro odevzdání návrhů nových projektů SGS je do 7. 1. 2019.



Do 7. 1. 2019 je třeba odevzdat průběžné a závěrečné zprávy z dokončených projektů
SGS.
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