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Zápis z kolegia děkana Pedagogické fakulty UJEP
dne 9. 3. 2020
Přítomni:

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

Omluven:

xxx

Předmět jednání:
prof. Škoda
1. Kompletace podkladů pro VZČ PF UJEP 2019. Děkan prof. Škoda vyjadřuje poděkování
všem členům kolegia děkana za přípravu dílčích podkladů pro VZČ. Textová část VZČ
bude rozeslána vedoucím kateder a center k připomínkování.
2. Nabídka University of Kragujevac, Faculty of Education in Užice, na plenární přednášku
na konferenci Science and Teaching in educational context. Termín konference bude
upřesněn.
3. Doporučení rektora UJEP související s vývojem epidemie koronaviru jsou k dispozici zde:
https://www.pf.ujep.cz/cs/17067/covid-19-bezpecnostni-pokyny.
4. Ve středu 11. 3. 2020 od 16:30 hod. se v univerzitní kapli UJEP uskuteční přednáška
profesora Kubína z Katolické teologické fakulty UK s názvem „Posmrtná pouť Anežky
Přemyslovny za svatozáří“.
5. Ve středu 11. 3. 2020 od 18:00 hod. se v galerii Zahradní dům Teplice uskuteční vernisáž
výstavy Romana Křeliny „Poznání k poselství“. Výstavu zahájí doc. Vladimír Šavel z
KVU.
6. Od 13. 3. 2020 od 17:00 hod. v Lovo galerii v Lovosicích začíná výstava Vladimíra Šavla
juniora s názvem „Linie“.
dr. Bertl
7. Předána informace o zahájení EET (elektronické evidenci tržeb) i na PF – zkušební
provoz od 1. 4. 2020, reálná evidence dle zákona od 1. 5. 2020. Nutno v této souvislosti
popř. domluvit tzv. mobilní pokladnu pro EET v případě úhrady konferenčních poplatků
v hotovosti (zde v UL).
ing. mgr. Černý
8. Zbývající část agendy akreditačních spisů dodají proděkanovi pro studium vedoucí
kateder do 15. 3. 2020.
dr. Zilcher
9. Proběhlo 1. kolo výběrového řízení na zahraniční mobility studentů. Aktuálně splnilo
všechny podmínky celkem 8 studentů. Jedná se o 4 pracovní stáže a 4 studijní mobility
Erasmus+. Vzhledem k nízkému zájmu bude vypsáno 2. kolo výběrového řízení. Po
vyhlášení je možné se přihlašovat do 31. 3. 2020, 10:00 hod.
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10. Komise pro vnější výběrové řízení budou následovné:
Komise pro vedoucí pracovišť:
a) Předseda: prof. RNDr. Jan Melichar, CSc.
b) Členové: dr. Kroufek, dr. Svoboda, dr. Jindráček,
c) Externí členové: Mgr. Brhelová, doc. Bělík.
Komise pro akademické pracovníky:
a) Předseda: prof. RNDr. Jan Melichar, CSc.
b) Členové: dr. Pavlíková, dr. Kroufek, dr. Svoboda, dr. Jindráček, dr. Zeman, dr.
Haase.
c) Externí členové: Mgr. Brhelová, doc. Bělík.
11. Diskutována možnost, aby se PF znovu zapojila do akce „Ukliďme Ústí“ a na Den země
2020 se plánuje zapojení do výsadby nových stromů v Ústí nad Labem. Přesné místo bude
konzultováno s městskými samosprávami.

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

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

do 15. 3. 2020

do 31. 3. 2020, 10:00 hod.

ÚKOL

Zbývající
část
agendy
akreditačních spisů dodat
proděkanovi pro studium.
Přihlášky do II. kola
výběrového řízení na
zahraniční mobility studentů

Obsahová a věcná správnost je věcí autora každého projednávaného bodu.

ZODPOVÍDÁ

vedoucí kateder

dr. Zilcher
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