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Zápis z kolegia děkana Pedagogické fakulty UJEP
dne 9. 12. 2019
(jednání kolegia proběhlo korespondenční formou)

Přítomni:

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

Omluven:

xxx

Předmět jednání:
prof. Škoda
1. Nové vnitřní normy a předpisy: směrnice rektora č. 4/2019 Působnost garantů studijních
programů, Dodatek č. 1 ke směrnici rektora č. 1/2017 Jednací řád Rady pro vnitřní
hodnocení UJEP, Dodatek č. 1 ke směrnici rektora č. 6/2018 Standardy studijních
programů UJEP, příkaz kvestora č. 2/2019 Opatření týkající se oběhu a předkládání
podkladů a účetních dokladů v souvislosti se závěrem roku 2019 a Dodatek č. 2 k příkazu
rektora č. 4/2017 Organizační řád UJEP. Uvedené dokumenty jsou k dispozici po
přihlášení v IMIS/Dokumenty.
2. Prof. Škoda informoval o požadavcích zákona na kybernetickou bezpečnost. Povinností
UJEP je ustavit Výbor pro kybernetickou bezpečnost a zavést ho do Organizačního řádu
UJEP. Dále bude jmenován manažér kybernetické bezpečnosti pro UJEP a zároveň budou
pod garancí dr. Zukersteina vytvořeny k této problematice směrnice a jednací řád Výboru.
3. Informace o odeslání kontrolní zprávy k institucionálnímu prostředí UJEP, kterou si
vyžádala Rada NAÚ. V reakci na doporučení rady NAÚ byly na úrovni univerzity
provedeny legislativní změny (změny Pravidel vzniku, schvalování a změn studijních
programů UJEP, Standardů studijních programů UJEP a Jednacího řádu Rady pro vnitřní
hodnocení UJEP a vydání nové směrnice Působnost garantů studijních programů).
4. Budou rozdělovány poslední dvě částky podpory Ústeckého kraje na doktorská stipendia.
Za listopad a prosinec 2019 obdrží doktorandi navíc vždy přes 3 000 Kč, v součtu cca 6
100 Kč.
5. Ve dnech 21.–23. 1. 2020 se v Praze na výstavišti v Letňanech uskuteční veletrh
vzdělávání Gaudeamus.
6. Provedení tradiční Rybovy České mše vánoční se uskuteční „na schodech“ před
děkanátem PF dne 17. 12. 2019 od 11:00 hod. Všichni jsou srdečně zváni.
7. Prosincová PVP PF proběhne formou „per rollam“, všichni akademičtí pracovníci a
zvláště vedoucí pracovníci fakulty jsou zváni na shromáždění akademické obce a
předávání Cen děkana ve středu 11. 12. 2019 od 14:00 hod. ve velké aule dr. Jaroslava
Kubisty.
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dr. Balkó
8. Dne 4. 12. 2019 byla na stránkách TA ČR zveřejněna informace o splnění/nesplnění
formálních podmínek projektů podávaných do 3. VS programu ÉTA. Za PF všechny
projekty (v roli hlavního řešitele či partnera) postupují do dalšího kola hodnocení.
Vyhlášení je plánováno na 31. 3. 2020.
9. Do soutěže o mimořádná grantová stipendia se k 6. 12. 2019 přihlásilo celkem 25
studentů. Celková požadovaná částka činí 298.115,- Kč. Jednotlivé přihlášky budou
posuzovány členy hodnotící komise a výsledky budou zveřejněny do 13. 12. 2019 na
stránkách PF.
doc. Šimonová
10. Po vyhodnocení odpovědí vedoucích pracovišť PF nebude PF v tuto chvíli od Arkádie
Úpořiny žádné propagační předměty objednávat.

prof. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D.
děkan PF UJEP v Ústí nad Labem

Zapsal:
dr. Bertl
příloha:
 přehled termínovaných úkolů
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Termínované úkoly:
TERMÍN

ÚKOL

ZODPOVÍDÁ

x

x

x
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