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Zápis z kolegia děkana Pedagogické fakulty UJEP 

dne 21. 1. 2019 
 

 

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

ing. Hřebejková, dr. Bertl 

 

Omluven: x x x   

 

 

Předmět jednání: 
 

prof. Doulík 

1. Kolegium děkana se seznámilo s přehledem pracovníků, kteří využívají mobilních služeb 

hrazených PF. Vzhledem k nástupu nového vedení fakulty bylo rozhodnuto, že od 1. 2. 

2019 budou z prostředků PF hrazeny tyto služby pouze členům vedení, oddělení 

služeb, CPP a oddělení vnějších vztahů. Hrazení ostatních služeb bude zrušeno. 

Pracovníci si mohou hradit služby sami, případně tak mohou činit z projektů, pokud to 

zadání umožňuje. 

2. Prorektorka dr. Chvátalová požádala děkany PF, FF a PřF o rozdělení přepočtených 

studentů za fakulty k 31. 10. 2018 a o rozdělení absolventů PF, PřF a FF za období 1. 11. 

2017 – 31. 10. 2018. Termín dodání podkladů je 6. 2. 2019 – PF požádá v této věci o 

rozpočítání dr. Koumara z FF, za PF je za přípravu zodpovědný proděkan doc. Škoda. 

 

 

doc. Škoda 

3. Předložena informace ve formě tabulkového přehledu – viz příloha 

 

 

dr. Procházková 

4. Na žádost KBO bude prodloužena univerzitní mezinárodní smlouva o všeobecné 

spolupráci s Kyjevskou národní lingvistickou univerzitou.  

5. Blíží se termín aktualizace kurzů vyučovaných v cizím jazyce nabízených naší fakultou 

zahraničním studentům v akademickém roce 2018/2019 (+ seznam dalších existujících, 

nenabízených předmětů v cizím jazyce). Změny nahlásit Mgr, Klenerové nejpozději do 

27.1. (viz email ze 4. 1. 2019). 

 

6. Připomínáme, že Den otevřených dveří 2019 proběhne již příští středu 30. ledna 2019 

(8.00 – 14.00). Děkujeme všem pracovištím za přípravu a žádáme o maximální účast 

zaměstnanců na akci. 

 

doc. Brtnová-Čepičková 

7. OBD je nutné doplňovat výstupy do konce ledna 2019. Systém OBD zůstane i v únoru a 

dalších měsících otevřen, pokud někdo vloží záznam z roku 2018 a níže, je nutné 

informovat p. Ryglovou.  
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8. Do databáze RUV je třeba vkládat výstupy od 1. 1. do 11. 2. 2019.  

9. Komise SGS PF UJEP bude jednat 21. 2. 2019 od 8:30 hod.  

10. Konference k závěrečným a průběžně řešeným projektům SGS proběhne 4. 2. 2019 v 

kampusu.  

11. Všem akademikům byla rozeslána informace o česko–bavorských stipendijních 

programech.  

 

 

 

 

prof. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D. 

děkan PF UJEP v Ústí nad Labem 

 

Zapsal: 

dr. Bertl 

 

 

přílohy: 

 Počet nezaměstnaných absolventů UJEP – k 30. 9. 2018 

 Nezaměstnaní absolventi k 30. 9. 2018 v ČR - podle studijních programů 


