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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: 7.11. 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: 

Mgr.J.Holas,RNDr.J.Koutský,Ph.D., Ing.D.Kubišová,  

doc.PhDr. Pavel Kuchař, CSc., 

PhDr.R.Hladík,CSc.,  

PhDr.H.Suchánková,Ph.D.,Mgr.K.Šemík,Ing.K.Felixová, 

Ing.A.Zábranská,Ph.D., 

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

Omluveni :.  Ing.Brodský; PhDr.M.Barták,Ph.D., 

 

 

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

 

 Vedl a zahájil KD; přivítal všechny členy; 
 Informace z kolegia rektora UJEP: dotace na studenty, zlepšování vědecké činnosti, 

nedostatek habilitovaných pracovníků; 
 Prof. Jílková byla pověřena rektorem UJEP prof. Wokounem koordinací dalšího postupu 

v souvislosti s novým předložením žádosti doktorského studijního programu Regionální a 
environmentální rozvoj (DSP RER) na FSE; vedení UJEP podporuje záměr předložit 
v nejbližším možném termínu; 

 Doporučil sledovat nové směrnice rektora a kvestora UJEP; v platnost vešla Směrnice 
rektora č. 8 Ediční a publikační činnost UJEP; 
 

 
 

 
 
 

 
Mgr. Jaroslav Holas – proděkan pro studium FSE UJEP 
 

 Informoval, že vzhledem ke stížnostem studentů byla přijata na vedení FSE nová opatření; 

upozornil kolegy, aby dodržovaly nástup na výuku a konec výuky; 
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 Konkrétní opatření: proděkanem pro studium bude prováděna v době výuky namátková 

kontrola; 

 Děkan upozorňuje, že odpadlé hodiny musí být nahrazeny; 

 

 
 

 
 

 
  

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

 Proces reakreditace: Konstatoval základní standardy pro akreditaci studijních programů 
v ČR (blíže viz http://www.akreditacnikomise.cz/cs/standardy-pro-posuzovani-
zadosti.html) a proběhla diskuse o reálném stavu věci na FSE UJEP.  Zdůraznil zásadní 
nutnost urychleně pracovat na personální posílení fakulty a to nejpozději v časovém 
horizontu zimního semestru akademického roku 2013/2014.  

  Vedoucí kateder předloží urychleně (nejpozději do 30. 5. 2013) konkrétní návrhy na 
personální posílení studijních programů.  Jako nejefektivnější se nabízí posílit ty 
předměty, které se učí souběžně ve více studijních programech.  Proděkan zašle soupis 
předmětů s největším „překryvem“.  

  Zdůraznil, že primární nástroj na komunikaci se studenty je STAG (možnost přímého 
emailu na účastníky kurzů) a nikoliv www stránky fakulty. 

 Upozornil na změnu u www stránek FSE, kdy nově sekce „Důležitá sdělení“ bude 
k nahlédnutí až po rozkliknutí z hlavních stránek.    
 

 

 
 

Doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc. - proděkan pro vnější vztahy 

 Podal informace z průběhu výběrového řízení na ERASMUS: 
     Celkem se přihlásilo23 studentů, přijatých bylo 19 z následujících kateder: 
 KRLR 7 
 KEP 3 

KSP 3 
KEK 4 
KFÚ 1 
KOS 1 

 Informoval kolegium o návštěvě personálního ředitele SPOLCHEMIE; firma nabízí 
možnost sponzorování vybraných akcí FSE a výkonu studentských praxí pro studenty 
ekonomických oborů; 

 13. 11. 2012 v učebně 305M proběhne přednáška presidenta USGAN z USA pana Earla 

Molandera na téma: Corporate Social Responsibility; 

 FSE vstoupí vlastními stránkami na Facebook. 

http://www.akreditacnikomise.cz/cs/standardy-pro-posuzovani-zadosti.html
http://www.akreditacnikomise.cz/cs/standardy-pro-posuzovani-zadosti.html
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Ing. Dagmar Kubišová – tajemnice FSE UJEP 

 Vešla v platnost nová Směrnice rektora č.10/2012 k zadávání veřejných zakázek; 
 Do 15. 1. 2012 nutno předložit na Oddělení veřejných zakázek UJEP plán nákupů (týká se 

především řešitelů grantů); 
 Vjezd do areálu Kampus, přes vstupní bránu, je umožněn pouze po nahlášení návštěvy na 

centrální vrátnici (tel.6180). Nahlášení zprostředkuje tajemnice; 
 Proplacení mezd z TA 16 a TA 15 uskutečnit do konce listopadu; 
 Knihkupectví UJEP bude přestěhováno z Brněnské ulice do areálu Kampus; 
 Vánoční večírek FSE UJEP se uskuteční 13. 12. 2012 v Restauraci Hvězda od 17.00 hod 

v 1. poschodí ,  hudba je zajištěna;  
 

 

  Různé: 

 Mgr.O.Moc – informoval o turnaji ve volejbale, který se bude konat 7. 12. 2012;  
 Mgr. K. Šemík informoval o novém formuláři „Oznámení disciplinárního přestupku“a 

dále předložil výtah z disciplinárního řádu FSE UJEP ( v příloze zápisu z KD); 
 
 
  
 

Úkol Odpovědnost Termín splnění 

   

   

    

   

   

   

 

 

  


