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    Z Á P I S  Z  J E D N Á N Í  K O L E G I A  D Ě K A N A  F S E  U J E P  

 

Datum konání: 3. - 5. 10. 2012 

Čas od 15.00 

do 18.00 hod, 

10.00- 16.00 

10.00 -13.00  

 /3., 4., 5., 10. 2012 / 

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

děkan  

Jednání 

zapsala: 
Alena Trefilová 

Místo konání: Výjezdní zasedání KD FSE na Bukovině  

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., 

Hosté :.  

 

 prof. RNDr. René Wokoun, CSc. – rektor UJEP  
 Ing. Jiří Uhman – kvestor UJEP 

 

 

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

   Pan děkan vedl a zahájil KD; přivítal všechny členy; 
   Po úvodním přivítání předal slovo proděkanovi pro studium; 

 
Mgr. Jaroslav Holas – proděkan pro studium FSE UJEP 
 

 Předal přehled výsledků přijímacího řízení (přijato 1043, zapsáno 755); 

 Byla vypsána stipendia pro nejlepší studenty: Stipendia primátora města Ústí nad 

Labem/20 000 Kč/, starostů městských obvodů/10 000 Kč/,starosta městského obvodu-

Severní Terasa/10 000 Kč/,starostky městského obvodu-Střekov/10 000 Kč/,starostky 

městského obvodu-Neštěmice /10 000 Kč/, starostky města Trmice /10 000 Kč/; 

Stipendium Statutárního města Teplice /10000 Kč/; proděkan rozdal všem přítomným 

ved.kateder v písemné podobě podmínky a termíny k odevzdání  přihlášek; 

 

 Proběhla diskuse o přijímací zkoušce z matematiky v příštím  roce; 
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Doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc. – proděkan pro vnější vztahy FSE UJEP 
 
 

 Informoval o návštěvě profesora Earl Molendera z USA, který bude přednášet na naší 

fakultě 13. 11., návštěvě prof. Brodowske-Szewczukny a jejích kolegů a návštěvě Dr. 

Asim Günal Önce z Turecka; 

 Informoval o možnostech výjezdu pracovníků FSE v rámci teaching mobility a staff 

mobility v roce 2013 a potřebě dodání podkladů z kateder do 11.10. 

 Nadále jsou volná místa pro zájemce v programu ERASMUS, kteří se mohou přihlásit 

k výběrovému řízení, 2. výběrové kolo bude 24.10.; 

 Upozornil na potřebu doplnění chybějících zpráv ze služebních cest za roky 2011 a 2012 
 

 

 
 

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

 Cena rektora  
 Sloučení směrnic 
 Hodnocení vědecké činnosti 
 Rozdal tabulku – přehled jednotlivých kateder ve vědecké činnosti 
 Nabádá k publikaci: odborná kniha, vědecké články, E+M; 
 Dále diskuse k přednášce : Hodnocení vědecké činnosti; 

 
 

 

 

Ing. Dagmar Kubišová – tajemnice FSE UJEP 

 Upozornila, že vedoucí pracovníci, kteří se zúčastnili periodického školení 

zaměstnanců z  předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na UJEP, musí 

proškolit i své podřízené a záznam o školení písemně doložit;  Termín: do 31.10. 2012 

 Vjezd do  areálu Kampus bude  omezen pouze pro majitele Povolenek, 

  Vstup do prostor  budovy VIKS (aula, učebny) bude od 1. 1. 2013 na čipové karty 

(zaměstnanecké karty FSE, studentské karty) 

 Upozorňuje opakovaně, zákaz kopírování celých knih na multifunkčním zařízení FSE 
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Různé: 

   Dr. H. Suchánková předložila nové volitelné kurzy z NJ a AJ a požádala kolegium o 

doporučení k předložení na VR FSE UJEP; kolegium se vyjádří do příštího KD FSE 

UJEP; 
 
 
 

 
 
2. den – 4. 10. 2012 čtvrtek 
 
 
 
 
Jednání zahájil děkan fakulty doc. Ing. Z. Štěpánek, CSc. a přivítal na zasedání KD FSE pana 
rektora  a pana kvestora; 
 
Prof. RNDr. René Wokoun, CSc. – rektor UJEP 
 

 Pan rektor připomněl, že v roce 2014 proběhne reakreditace oborů. Je nutné se důsledně 
připravovat již nyní; Upozornil na přípravu novely zákona o VŠ; 

 Jeden z důležitých úkolů je doplnit stav docentů a profesorů; 
 Zdůraznil, že přednášet studentům může jen vyučující s Ph.D a vyšší vědeckou hodností; 
 Důležitá je publikační činnost a proto se pro její zlepšení činí i motivační opatření; 
 Informoval o využití nových prostor v Kampusu pro FSE; 
 Následovala diskuse. 

 
 
 
Ing. Jiří Uhman – kvestor UJEP 

 Pan kvestor seznámil s aktuálním stavem výstavby v Kampusu /budovy MFC a VK byly 
kolaudovány, budova A -5.9.2012 nabylo právní moci rozhodnutí o neprohlášení budovy 
A za kulturní památku, na MŠMT byl předán aktualizovaný investiční záměr pro 
„přípravu území v areálu Kampusu UJEP pro budovu A – Centrum přírodovědných a 
technických oborů v Kampusu UJEP“, výběrové řízení na dodavatele stavby bude 
připraveno oddělením veřejných zakázek a organizováno externí formou; 

 Byly namontovány vjezdové závory do prostory Kampusu; vstup bude na karty; 

 Je připravována nová koncepce tvorby rozpočtu UJEP ve vztahu k ukazateli K(kvalita a 
výkon) – záležitost bude projednána ve vedení UJEP, poté se součástmi; 
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 Jsou připravovány úspory v rámci čerpání rozpočtu – kompetence jsou na jednotlivých 
fakultách; 

 Uskuteční se centralizace výuky – záležitost bude projednána nejdříve s Dr. Chvátalovou, 
poté s děkany a proděkany pro studium; 

 

 

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

 Zdůraznil význam reakreditace studijních programů FSE jako rozhodující aspekt 
budoucnosti fakulty, do akreditačního řízení zbývá 18 měsíců. Uvedl rozhodující stávající 
požadavky ze strany AK (profil garanta studijního programu, zajištění povinného 
procenta profilových předmětů profesory a docenty).   Zásadní je pak relevantní 
publikační činnost pracovníků zapojených do realizace každého studijního programu.  U 
garantů studijních programů a pracovníků garantujících výuku jednotlivých předmětů je 
nezbytné, aby do akreditačního spisu bylo v čase reakreditace  možné uvést dostatečný 
počet výstupů dle soudobé metodiky pro uplatňování výsledků VaV v ČR.  
 

 Rektor v této souvislosti zdůraznil, že je nepřípustné, aby výuka odborného předmětu 
byla zajištěna pracovníkem, který nemá minimálně Ph.D. nebo CSc. Také je nezbytná 
hlídat celkovou výši úvazků jedince dle požadavků AK. 
 

 
 Informoval o probíhající aktualizaci www stránek FSE; poděkoval těm, kteří v termínu 

zaslali údaje k úpravě svých personálních profilů, jako vzor podoby personálního profilu 
uvedl příklad kolegy Dr. Sivička 
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Úkol Odpovědnost Termín splnění 

   

   

    

   

   

   

 

 

  


