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Zápis z kolegia děkana Pedagogické fakulty UJEP
dne 21. 10. 2019
Přítomni:

prof. Škoda, ing. Hřebejková, doc. Šimonová, dr. Balkó, dr. Bertl, mgr. ing.
Černý, dr. Zilcher

Omluven:

xxx

Předmět jednání:
prof. Škoda
1. Kolegium děkana diskutovalo strategii výběrových řízení na místa akademických
pracovníků. Pokud akademický pracovník neplní všechny své povinnosti vyplývající
z ustanovení příkazu rektora č. 3/2014 Pracovní řád zaměstnanců, nebo nedodržuje
závazky stanovené ve svém kariérním plánu, bude na jeho pracovní pozici vždy
vypisováno vnější výběrové řízení.
2. Slavnostní zasedání akademické obce PF UJEP s udílením Cen děkana PF UJEP se
uskuteční ve středu 11. 12. 2019 od 14:00 hod. v Aule Dr. Jaroslava Kubisty (CANA).
3. V této souvislosti vyhlašuje děkan PF UJEP děkanské volno na středu 11. 12. 2019 od
12:00 hod.
4. Podklady pro výroční zprávu o činnosti PF UJEP pro akademickou obec PF UJEP zašlou
proděkani a tajemnice za své rezorty děkanovi do 25. 11. 2019.
5. Zahájení výstavy „Sametová výstava“ se uskuteční v Galerii Emila Filly, Jateční 49, Ústí
nad Labem, ve středu dne 23. 10. 2019 od 18.00 hod.
6. Konference, kterou pořádá Univerzita J. E. Purkyně jako součást projektu „Spolupráce
UJEP s Užhorodskou národní univerzitou“ dne 24. 10. 2019 od 16:00 hod. se zúčastní
děkan prof. Škoda.
7. Aktualizace webových stránek fakulty – do 3. 11. 2019 provedou resortně příslušní
proděkani ve spolupráci s webmasterem.
dr. Bertl
8. Předložen materiál pro AS PF o čerpání rozpočtu PF k 30. 9. 2019. Děkan pověřuje dr.
Bertla předáním tohoto materiálu AS PF.
doc. Šimonová
9. Výnos o udělení mimořádného stipendia po úspěšném dokončení studijního pobytu a
praktické stáže.
10. Propagační předměty PF UJEP.
11. Zajištění veletrhu Gaudeamus v lednu 2020 - UJEP, anebo PF?, aktualizace údajů v
brožurkách (do 26. 10. 2019), leták Erasmus+.
12. Smlouva s Ghent university nyní nebude - momentálně univerzita neuzavírá nové
smlouvy.
13. Rozpracována smlouva s Universidad de Guadalajara v Mexiku - na úrovni UJEP, ne PF.
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dr. Zilcher
14. Připomínám, že do 31. 10. 2019 se podávají návrhy kandidátů na Ceny děkana PF UJEP.
Formulář návrhu je v příloze zápisu, zároveň bude přílohou příkazu děkana PF UJEP č.
4/2019.
15. Dne 17. 10. 2019 byla schválena akreditace k provádění vzdělávacích programů a
vydávání osvědčení u nových kurzů CCV, které jsou vytvořeny jako zakázka pro Ústecký
kraj. Jedná se o kurzy „Jak na matematiku?“ a „Jak na chemii?“. Děkuji všem kolegům,
kteří se na akreditaci podíleli – jmenovitě: prof. Škodovi, dr. Chytrému a ing. Hřebejkové.
16. Byla řešena problematika anglické mutace webových stránek PF UJEP. Je nutný
profesionální překlad a zúžená varianta jednotlivých informací. Prosím do 31. 10. 2019
zaslat informace dr. Zilcherovi, které jednotlivá pracoviště vnímají jako stěžejní, a
zároveň budou přispívat ke zvýšení internacionalizace.
17. Bylo vypsáno vnější výběrové řízení na pozice vedoucích kateder a akademických
pracovníků. Děkuji všem vedoucím pracovišť za zaslání podkladů.

prof. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D.
děkan PF UJEP v Ústí nad Labem
Zapsal:
dr. Bertl

příloha k bodu č. 14
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NÁVRH na udělení

CEN DĚKANA PF UJEP v Ústí nad Labem
za rok 20191

V souladu s ustanovením Příkazu děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 4/2019 za rok 2019 v kategorii2
a) Cena děkana za významný přínos ve vědecké, výzkumné, inovační a publikační tvůrčí činnosti
b) Cena děkana za významný přínos v umělecké tvůrčí činnosti
c) Cena děkana za významný přínos v oblasti internacionalizace
Cena děkana pro akademického pracovníka s největším meziročním nárůstem kvalitativních a kvantitativních

d) ukazatelů tvůrčí činnosti

e) Cena děkana za významný publikační počin

Navrhovaný kandidát3 na Cenu Děkana PF UJEP4
Titul., Jméno,
Příjmení
Datum narození
Trvalé bydliště
Pracoviště a pozice
Telefon
E-mail

Návrh na Cenu děkana podává
Titl., Jméno,
Příjmení
Funkce
Pracoviště

Odůvodnění návrhu (možné libovolně rozšířit)

Návrhy se předkládají písemně k rukám PhDr. Ladislava Zilchera, Ph.D.
Zaškrtněte příslušnou kategorii návrhu Ceny
3 Navrhovaná osoba podáním návrhu souhlasí se zpracováním osobních údajů v rozsahu nezbytném pro administraci návrhu.
4 Zaměstnanec PF UJEP s úvazkem vyšším než 0,5
1
2
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Kompletní přehled dosažených výsledků, které jsou předmětem návrhu (možné libovolně rozšířit)

V Ústí n. L. dne:……………………………
Podpis navrhovatele: ………………………………………………….

Kandidát souhlasí s návrhem na Cenu děkana pro rok 2019
V Ústí n. L. dne:…………………………..
Jméno, příjmení, tituly kandidáta………………………………………………..
Podpis kandidáta…………………………………………………………………
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