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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA FSE UJEP 

 

Datum konání: 12. 6. 2013 
Čas od 15.00 do 
17.00 hod 

 

Jednání řídil: 
RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. 
děkan  

Jednání 
zapsala: 

Alena Trefilová 

Místo konání: FSE UJEP, Moskevská 54, Ústí nad Labem 

Přítomni: 

Ing. K.Felixová, Ph.D., doc.PhDr. Pavel Kuchař,CSc.,Ing.D.Kubišová,  

Doc.Ing.Daniel Šťastný, Ph.D. 

PhDr.P.Balek ,PhDr.M.Barták,Ph.D.,Ing. Jiří Brodský,PhDr.R.Hladík,CSc.,Ing. Petr 
Hlaváček, Ph.D.,PhDr.H.Suchánková,Ph.D.,Ing.P.Kačírek,Mgr.K.Šemík, RNDr. Jana 
Šimsová 

 

Omluveni:. Mgr. O.Moc, Ph.D. 

 
 
RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. – děkan FSE UJEP  

 

 Přivítal přítomné a podal informace z KR (viz zápis z KR UJEP); 

 Informoval o zřízení konta  „ povodně“, kde je možno nahlásit zaměstnance, kteří byli 

při povodních vážně poškozeni na majetku; 

 Konkurz:25. června 2013 od 10.00 hod. se uskuteční výběrové řízení na obsazení 

pracovního místa akademických pracovníků na FSE a od 15.00 hod výběrové řízení na 

pozici vedoucích kateder na FSE UJEP; 

 Proběhl první termín přijímacího řízení – poděkoval jmenovitě paní proděkance  

Ing. K. Felixové a Mgr. E. Polesné za bezchybný průběh; 

 V příštím roce se uvažuje o zřízení SCIO testů; podmínky přijímacího řízení se 

předloží v září AS FSE UJEP; 

 Požádal předsedu AS FSE UJEP Ing. P. Hlaváčka, aby na měsíc září  svolal 

Akademickou obec FSE UJEP; 

 Pozval všechny na neformální zakončení semestru, které proběhne ve čtvrtek 20. 6. 

2013 od 16.00 hod. ve Všebořicích v areálu „Pod Svahem“. 

 

 

 
 
 
Ing. Kateřina Felixová, Ph.D. – proděkanka pro studium 
 

 Zápis rozvrhů: bude připravený počátkem července;  

 Požádala o změnu předmětů v LS a ZS; 

 Vyhlášena studentská soutěž o vydání rukopisu magisterské práce (hledá kandidáty); 

 Dotazníky: žádá o vyplnění dotazníků uvedených na www.stránkách; 

 Žádá, aby vyučující odpovídali studentům na dotazy e-mailem; 

 Stipendia: návrh studentům na stipendia; 

http://www.stránkách/
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 Uznávání předmětu: pokud se ztotožní s návrhem proděkanka  pro studium, uzná a 

podepsané vrátí na studijní oddělení; 

 Žádá o vypsání termínů 14 dní před začátkem zkouškového období; 

  
 
 

 
 
 
 
Doc. PhDr. Pavel Kuchař - proděkan pro vnější vztahy 
 

 Výjezdy v rámci ERASMU - katedry připraví do 10.9.2013 seznam svých pracovníků, 

kteří chtějí vyjet do zahraničí v rámci Erasmus teaching mobility. Seznam bude 

obsahovat jméno, partnerskou univerzitu a přibližný termín plánovaného výjezdu. 

Všichni vedoucí kateder dostali tuto informaci již po kolegiu v květnu 2013.  

 Na dotaz dr. Šaška odpovídá: žádná kvóta na výjezdy kateder stanovena není; 

 Z porady u prorektora pro vnější vztahy: je žádoucí rozšiřovat počet kurzů vedených  

v AJ; FSE se zapojila do výzkumných programů REFLEX a U-MULTIRANK 

 Informoval, že dr. Barták M. dostal grant Severočeských dolů; 

 Stále se rozšiřuje zájem podniků o spolupráci s FSE UJEP a tím i počet uzavíraných 

smluv o spolupráci; 

 

 
 

 

 
 

 
Doc. Ing. Daniel Šťastný, Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum 
 
 

 Seznámil s proplácením rozpočtu vědy; vedoucí kateder budou mít svůj rozpočet a 

rozhodnou o jeho čerpání;     

 

Ing. Dagmar Kubišová – tajemnice FSE UJEP 
 

 Na fakultě bude během léta zaveden letní provoz na budově Moskevská od 6.00 – 

18.00 hod a o uzavření budovy v týdnu 5. - 9. 8. 2013; 

 V době vánoční bude budova uzavřena od 27. - 31. 12. 2013; 
 
 
 
 
Různé: 
 

 

Kolegiem děkana byly projednány a do Vědecké rady doporučeny tyto   

výběrové kurzy:  

 
 
 



Fakulta sociálně ekonomická 
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 

 

 

 
Moskevská 54, 400 96 Ústí nad Labem, tel.:+420 475284712 

Název kurzu: 

Vícekriteriální  rozhodování :  
 předkládá  RNDr.Šimsová, Ph.D.  

 
 

 

PhDr. Petr Balek: 

 upozornil na zastaralé informace na www. stránkách fakulty; 
 

Mgr. Karel Šemík:: 
 podal informace z disciplinární  komise; 

 
 

 

Ing. P. Hlaváček, Ph.D.: 

 13. 6. 2013 zasedá AS FSE UJEP;   

 

PhDr. M. Barták,Ph.D.: 

 upozornil, že v časopisu E+M vyšly články; 

  

PhDr. H. Suchánková, Ph.D.: 

 

 požádala vedoucí kateder o zasílání požadavků na překlady a korektury k jejím 

rukám, aby mohla evidovat práci členů katedry nad rámec jejich povinností, 

navrhovat případné odměny a také ohlídat časový horizont předání a 

zpracování; 
 

 

RNDr. M.Šašek, CSc.:  

 úroveň magistrů u SZZ je podstatně lepší; 

 

PhDr. R. Hladík,CSc.: 

 poděkoval vedoucím kateder za spolupráci při SZZ; 

 

 
Další kolegium děkana se bude konat 11. 9. 2013 ve 14.00 hod. 
 
odpovědnosti 
 

Úkol Odpovědnost Termín splnění 

   

   

   

   

   

   

 
 
 


