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Datum konání: 12. 9. 2012 
Čas od 14.00 

do 16.00 hod 
 

Jednání řídil: 
Doc. Ing. Z. Štěpánek, CSc. 

děkan  

Jednání 

zapsala: 
Alena Trefilová 

Místo konání: FSE UJEP, vilka, Ústí nad Labem  

Přítomni: 

PhDr.M.Barták,Ph.D.,Mgr.J.Holas,RNDr.J.Koutský,Ph.D., Ing.D.Kubišová,  

Ing.J.Uhman, 

PhDr.R.Hladík,CSc., doc.PhDr. Pavel Kuchař, CSc., 

PhDr.H.Suchánková,Ph.D., Mgr.K.Šemík, Ing. J. Brodský,  

Mgr.O.Moc,Ph.D, PhDr.P.Balek, Ing. P.Hlaváček, Ph.D., RNDr. M.Šašek, CSc., 

Omluveni :.   

 

 

Doc. Ing. Zdeněk  Štěpánek, CSc. – děkan FSE UJEP  

 

 Vedl a zahájil KD; přivítal všechny členy a rozloučil se s Ing. Jiřím Uhmanem proděkanem 
pro vnější vztahy na FSE UJEP, který odchází z FSE na post kvestora UJEP a zároveň 
jmenoval do funkce proděkana pro vnější vztahy FSE doc. PhDr. Pavla Kuchaře, CSc; 

 Seznámil přítomné z oddělení pro vnější vztahy odchází na mateřskou dovolenou  Mgr. 
Barbora Kamarýtová; dnes 12. 9. 2012 proběhlo výběrové řízení na obsazení místa referentky pro vědu, 
výzkum a vnější vztahy a byla vybrána jedna z uchazeček; 

 Pan děkan žádá o upravení naší prezentace na www.stránkách FSE; 
 Informace z kolegia rektora: 

- Rektor UJEP prof Wokoun předal doc.Tichému jmenování děkanem Fakulty 
zdravotnických studií UJEP; 

- Prof.Wokoun dále seznámil s tím, že univerzita obdržela rozhodnutí z Ministerstva 
kultury ČR o neprohlášení budovy A za kulturní památku; 

- Aktualizace DZ UJEP pro rok 2013: doc. Švec seznámil s poslední verzí návrhu 
Aktualizace DZ UJEP pro rok 2013;sdělil, že obdržené připomínky byly komunikovány 
a většina z nich zapracována; dále doc. Švec předložil seznam projektů 
Institucionálního rozvojového plánu s vazbou na ADZ 2013. Jedná se o 7 projektů, do 
nichž je nově zařazena také podpora kartového vstupního systému SKM v částce cca 
300 tis. Kč; (projekt bude řešit CI). 

- Aktualizace Dlouhodobého záměru UJEP pro rok 2013, včetně CRP 2013 a IRP UJEP 
2013, byla projednána KR a následně bude kompletní materiál předložen k projednání 
VR UJEP a ke schválení v AS UJEP tak, aby mohl být do 31. 10. 2012 odeslán na MŠMT; 

http://www.stránkách/
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- Průběžné výsledky přijímacího řízení: přítomní obdrželi tabulku s průběžnými výsledky 
PŘ na UJEP po přezkumném řízení; Na UJEP bylo podáno cca 10 500 přihlášek ke 
studiu, tj.90% oproti předchozímu roku; 

- Čerpání rozpočtu 1-7/2012, FRIM: kvestor UJEP Ing. J. Uhman seznámil přítomné, že 
dojde k menším změnám v předkládání čerpání rozpočtu ve snaze přinášet fakultám 
důkladnější a reprezentativnější přehled o tom, jek si v čerpání rozpočtu jednotlivé 
součásti skutečně stojí. Zároveň upozornil, že se v čerpání rozpočtu dostala FSE 
přijatými úspornými opatřeními z počátečních potíží a její obě alikvóty čerpání (tab.2 a 
6) naznačují, že fakulta nebude potřebovat čerpat z rozpočtové rezervy fakult. 

 
 

- Kampus UJEP: pan rektor informovala o jednáních, která zástupci UJEP  vedli 
v souvislosti s podporou demolice budovy A v době správního řízení na ministerstvu 
kultury. Referoval o podpoře ze strany zástupců města i kraje, poslanců a senátorů; 

- Pan kvestor informoval děkana FSE, že VIKS bude předán fakultě k užívání již od října 
2012; 

- Prorektor pro rozvoj  a informatizaci informoval, že dostal od dr. Brožka návrh 
Knihovního řádu, kde je dobře řešena personální otázka a připomněl, že Vědecká 
knihovna začne oficiálně fungovat od 1.1.2013; 

- Návrh Směrnice rektora k mezinárodní mobilitě studentů UJEP: prorektor pro vnější 
vztahy předložil k projednání návrh na úpravu Směrnice rektorky UJEP č.6/2009“K 
mezinárodní mobilitě studentů UJEP“. Návrh směrnice vstoupil v platnost dnem 
4.9.2012. 

- Pan rektor seznámil děkany s Příkazem rektora č.8/2012 ke Směrnici rektorky č .5/2009 
Cestovní náhrady při zahraničních pracovních cestách a v rámci stipendií zaměstnanců 
UJEP;  

- VR UJEP se sejde dne 5. 10. 2012 od 10.00 hod.  
-  

 
PhDr. Miroslav Barták, Ph.D. - proděkan pro vědu a výzkum 
 
 

 Mezinárodní zapojení do projektů je stále více hodnoceno ze strany MŠMT; 
 Časopis E+M žádost o finanční prostředky REK UJEP v rámci interní výzvy; 
 Termíny VR UJEP 2012, pátek 5.10. V roce  2013: 15.3.2013, 11.10.2013 a dodatečně byl 

stanoven termín 25.1.2013; 
 Upozornil na kontrolu z MŠMT; 
 Průběžné čerpání získaných projektů; 
 Články v recenzním řízení (máme 5 článků); 
 Článek v recenzním řízení do časopisu v databázi Scopus; 
 Příprava Směrnice o ediční činnosti UJEP, na jejím základě bude zpracována směrnice 

FSE; 
 Rozvoj spolupráce s universitami; zahraniční vyučující projevili zájem o výuku na FSE; 
 Získání mimořádných prostředků od rektorátu v rámci programu Erasmus; 
 Informace o výukových pobytech v akademickém roce 2012/2013; 
 Ocenění studenta Čapka za videoklip Erasmus;   
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Mgr. Jaroslav Holas – proděkan pro studium FSE UJEP 
 

 Probíhají náhradní termíny zápisu; konečný stav přijatých studentů bude oznámen na KD 

Bukovina 3-5.102012; 

 Požádal vyučující o dopisování známek do STAGU; 

 Upozornil na návrhy na stipendia, které jsou dostupné na stránkách www.ujep.cz, žádá o 

předání návrhů v termínu T: do 20.9.2012, návrh na stipendia starostů:T:21.9.2012, statut. 

města Teplice T:22.9.2012; návrhy předat proděkanovi pro studium; 

 Rozdal přítomným písemný materiál: Souhrnné informace o projektu  OP Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost; 

 
 

 
 

 
  

 
RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. – proděkan pro rozvoj a informatiku 

  Přednesl informace z porady prorektora pro rozvoj a informatizaci;  zejména detaily o 
stěhování rektorátu, vzniku Vědecké knihovny (spojené s přechodem knihovny FSE 
UJEP do univerzitní VK) a rekonstrukci budov F.  

 Požádal vedoucí kateder Podnikové ekonomiky a Sociální práce o zajištění VK 
vyučovaného odborníkem z praxe; 

 
 
Ing. Dagmar Kubišová – tajemnice FSE UJEP 

 Upozornila, aby každý zaměstnanec měl zaměstnaneckou kartu (např. přístup do SVI); 
 ZS – zahájení výuky  VIKSU; částečně budou ztíženy podmínky z důvodu rekonstrukce 

suterénu;  
 Školení Bezpečnosti práce (BOZP)pro vedoucí pracovníky se uskuteční 18. 9. 2012 od 

10.00 hod na PF náhradní termín: 25. 9. 2012 také na PF od 10.00 hod;  
 Informovala, že preventivní zdravotní prohlídka může nyní již probíhat u příslušných 

obvodních lékařů, kde je pracovník v evidenci; 
 

  Různé: 

 Vedoucí kateder informovali o připravenosti na zahájení výuky v ZS;  
 Mgr. K. Šemík informoval o tom, že na KPP byl přijat nový člen doc. Pavel Mates, CSc.; 
 Příští kolegium děkana FSE se uskuteční 3. – 5. 10. 2012 na Bukovině. Pojede se auty. 

Autobus nebudeme objednávat. Začátek KD ve středu 3. 10. 2012  od  15.00 hod. na 
Bukovině. Ve čtvrtek 4. 10. 2012 bude slavnostní večeře na Zámku Hrubá Skála od 17.00 
hod.  

http://www.ujep.cz/
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Úkol Odpovědnost Termín splnění 

   

   

    

   

   

   

 

 

  


