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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: 16. 1 2013 
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., Ing.Brodský; PhDr.M.Barták,Ph.D., 

PhDr.R.Hladík,CSc.,  

PhDr.H.Suchánková,Ph.D.,Mgr.K.Šemík,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; 
 Upozornil vedoucí kateder, aby se vždy důkladně seznámil se zápisem z kolegia rektora 

UJEP; 
 Požádal pana proděkana pro vnější vztahy , aby nahlásil Mgr. Šikové zaslání přehledu akcí 

za fakultu a upozornil, že se budou na pana proděkana obracet studenti Mgr. Lenka 
Bukačová a Martin Ivan v záležitosti akcí; 

 Výroční zpráva o činnosti  UJEP za rok 2012 musí být  vypracována a předána na rektorát 
paní Čebišové: andrea.čebišová@ujep.cz – do 1. 2. 2013; Akademickému senátu FSE musí 
být zpráva předložena ke schválení do 31. 5. 2013 na sekretariát rektora 1x v tištěné 
podobě a 1x v elektronické podobě dodána; 

 Kvestor předá děkanům do 15. 2. 2013 podklady a struktura požadavků MŠMT a dále 
připomněl termín 27. 3. 2013 pro předání zpracovaných kapitol z fakult na EO UJEP; 

 Harmonogram přípravy rozpočtu UJEP pro rok 2013 – kvestor rozdal děkanům 
harmonogram tvorby rozpočtu UJEP r. 2013 a upozornil na termíny 5. 3. 2013 (odeslání 
návrhu rozpočtu fakultám) a 26. 3. 2013 (individuální konzultace vedení UJEP a fakult 
k rozpočtu UJEP a fakult;) 

 Seznámil s příkazem rektora č.1/2013 ke směrnici rektora č.7/2012 k mezinárodní 
mobilitě studentů a Dodatkem č. 3 ke Směrnici kvestora č.2/2008 k oběhu účetních 
dokladů na UJEP a jejich zpracování; 
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PhDr. Miroslav Barták, Ph. D. – proděkan pro vědu a výzkum 
 
 
 

 Informoval o aktivitách UJEP na přípravu Centra kompetence na UJEP. UJEP má záměr 
podat celouniverzitní projekt s názvem Uhlí- těžba, využití, souvislosti;  

 Je nutno konstatovat, že v hodnocení RIVU jsme na posledním místě; 

 

 
 
Mgr. Jaroslav Holas – proděkan pro studium FSE UJEP 
 

 Podal informace k tvorbě rozpočtu 2013; 

 29. - 30. 1. 2013 na GAUDEAMU v Praze budou FSE UJEP zastupovat studenti naší fakulty; 

 

 

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

 Skončil program INFOZ, který financoval zabezpečení elektronických informačních 
zdrojů vysokých škol; bude zpracována analýza využití informačních zdrojů na UJEP; 

 Výzva na veřejnou soutěž Základ výzkumu na zpřístupnění základních výzkumných EIZ 
pro vysoké školy (http://www.msmt.cz/vyzkum/program-informace-zaklad-vyzkumu); 

 Požádal všechny přítomné o kontrolu www. stránek na FSE; 
  

 
 

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

 ERASMUS – prodloužení smluv a podepsání je již před dokončením, termín daný 
z rektorátu (31. 1.) bude splněn; 

 Do 11. 2. 2013 musí zájemci z řad pedagogů o výjezd v rámci programu ERASMUS 
odevzdat Zprávu o předpokládaném výjezdu do zahraničí a Souhlas děkana s mobilitou 
zaměstnance 

  V týdnu od 1.2 do 9. 2. přijede v rámci dvoustranné smlouvy o spolupráci na fakultu 
návštěva z Ruska; 

  Informoval o méně využívaných možnostech pracovní stáži studentů v zahraničí; 

  Den otevřených dveří FSE bude 23. 1. 2013; 

 24. 1. 2013 bude kulatý stůl o možnostech vzájemné spolupráce za účasti zástupců 
velkých zaměstnavatelů v regionu se zástupci fakult UJEP. Prezentaci FSE zajistí doc. 
Kuchař, zástupci kateder jsou vítáni. 

 Vyzval vedoucí kateder k prověření a příp. doplnění kurzů vypisovaných v anglickém 
jazyce pro akademický rok 2013/14, termín je do 8.4.2013. 

http://www.msmt.cz/vyzkum/program-informace-zaklad-vyzkumu
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Ing. Dagmar Kubišová – tajemnice FSE UJEP 

 Na FSE dochází k personálním změnám: je vypsáno výběrové řízení na referenta(ku) pro 
vědu a výzkum) zástup za MD; dále na referenta(ku) pro vnější vztahy (zástup za MD); 
 

 Odchází Bc. Radka Šplíchalová; do podatelny nastoupí nová pracovnice paní Dana 
Pilařová (nástup od 4. 1. 2013); 

 
 V letních měsících bude FSE UJEP, Moskevská ul., uzavřena od 5. – 9. 8. 2013; čerpání  

dovolené; 
 

 Žádá o používání formulářů na DPP a DPČ a novou adresou (Pasteurova 1); 
 

  Do  31.1. nahlásit, zda bude požadováno, v průběhu roku  2013, zajištění výběrového 
řízení na nákup, zajištění služeb, prostřednictvím oddělením Veřejných zakázek UJEP. 
Nákupy budou centralizovány; 
  
 

 

  Různé: 

 PhDr. H. Suchánková, Ph.D.:  Informovala o studentské soutěži v CJ; pozvala přítomné 
k účasti na : Akademický pohár UJEP na běžkách, který se bude konat 1. 2.  2013; 

 
 Příští KD FSE se uskuteční 6. 2. 2013 od 14.00 hod. v Kampusu ve vilce. 

 
 

 
 

Úkol Odpovědnost Termín splnění 
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