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Zápis z kolegia děkana Pedagogické fakulty UJEP
dne 18. 2. 2019
Přítomni:

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

Omluven:

xxx

Předmět jednání:
prof. Doulík
1. Kolegium projednalo a děkan PF schválil na základě žádosti doc. Ašenbrenerové finanční
podporu prestižní konference KHV PF „Hudební výchova pro 3. tisíciletí" (5.-6. 4. 2019)
ve výši 20.000 Kč na nákup propagačních předmětů s tím, že následně bude tento výdaj
refinancován z projektu „Škola doktorských studií“.
2. Na základě žádosti prorektora doc. Nováka nominoval děkan jako členy výběrové komise
pro výběr špičkových zahraničních pracovníků, kteří budou působit v rámci krátkodobých
pobytů jako součást řešení grantu Interní grantové agentury na UJEP dr. Štefana Balkó,
dr. Ladislava Zilchera a doc. Ivanu Šimonovou.
3. Mgr. Kasaničová tlumočila děkanovi přání rektora uspořádat slavnostní otevření
rekonstruované haly, včetně posilovny. V současné době probíhá na žádost rektora
kultivace vnitřních prostor. Po jejím dokončení bude vydán příkazem děkana PF nový
ceník pronájmu sportovišť PF včetně haly – zohledňující benefity pro zaměstnance a
studenty UJEP. Po dořešení těchto úprav bude domluven termín slavnostního otevření
haly s vedením UJEP (březen – duben 2019).
4. Kolegium děkana projednalo harmonogram přípravy VZČ PF za rok 2019, který
zohledňuje změnu ve vedení fakulty od 1. 3. 2019. Děkan dále informoval o tabulkové
části VZČ, která obsahuje některé nové tabulky. Došlo k rozdělení vypracování těchto
tabulek.
5. Děkana představil program jednání AS PF dne 20. 2. 2019. Jednání se zúčastní děkan a
proděkan doc. Škoda.
dr. Procházková
6. Informovala kolegium o vítězných návrzích na nové grafické řešení loga PF, které vzešly
z výběrového procesu otevřené studentské soutěže. Výběr proběhl za účasti členů vedení
fakulty, zástupců KVK a studentů PF. O první místo se dělí dvě studentky KVK PF.
Gratulujeme.

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