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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA FSE UJEP 

 

Datum konání: 18. 9. 2013 
Čas od 14.00 do 
16.30 hod 

 

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

Jednání 
zapsala: 

Alena Trefilová 

Místo konání: FSE UJEP, Kampus -vilka, Ústí nad Labem 

Přítomni: 

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

Doc.Ing.Daniel Šťastný, Ph.D. Mgr. O.Moc, Ph.D. 

PhDr.P.Balek ,PhDr.A.Reissová,Ph.D.,Ing.T.Siviček,PhD.,RNDr.M.Šašek,CSc. 

Ing.P.Hlaváček, Ph.D.,PhDr.H.Suchánková,Ph.D., ,Mgr.K.Šemík, RNDr. Jana Šimsová 

 

Omluveni:.  

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

 Přivítal přítomné a představil nové členy Kolegia děkana;  

 Zhodnotil personální změny na FSE UJEP; 

 Předal slovo Mgr. Mocovi, který zastupoval děkana na Kolegiu rektora  pan proděkan 

Moc informoval o jednotlivých bodech (snížení hodnoty unišeků, vznik Rakouské 

knihovny, Institucionální rozvojový plán na 2014(viz příloha: zápis z KR UJEP); 

 Děkan dále zdůraznil nutnost provádění hospitací ve výuce ze strany vedoucích 

pracovníků; 

 Je třeba striktně dodržovat, aby veškerá výuka, která odpadne, byla řádně nahrazena. 

Byl vytvořen dokument pro ZS kde bude evidována náhrada výuky s konkrétním 

datem náhrady – bude k  dispozici u Mgr. Polesné; 

 Problematika tzv. M v docházce akademických pracovníků – v  rámci pracovního 

týdne je možno využít dvakrát tzv. M.  Pracovníci, kteří  nemající body v RIV či v  

roce 2013 nepracovali na výstupech hodnotitelných za daný rok (na konci roku bude 

tento fakt ověřitelný) mají povinnost specifikovat v  docházce činnost vykonávanou 

mimo pracoviště.  
 

 

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

 Udělení stipendií – nominace studentů-požádala o odevzdání návrhů T:7. 10. 2013; 

 Upozornila – STAG musí být uzavřen do 16. 9. 2013 (začíná ZS); 

 Hodnocení výuky bylo zasláno Centrem informatiky panu děkanovi; výsledky předá 

děkan ved. kateder; 
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Doc. PhDr. Pavel Kuchař - proděkan pro vnější vztahy 
 

 Ve formě pokynu proděkana pro vnější vztahy byla vydána Směrnice pro výjezdy 

pracovníků FSE v  rámci programů Teaching Mobility a Staff Mobility. Současně 

vstoupila v platnost směrnice rektora k  organizaci mezinárodních mobilit na UJEP. 

Všichni zaměstnanci jsou povinni se při výjezdech těmito směrnicemi řídit. 

 Byl zpracován přehled zájemců o výjezdy v  obou uvedených programech. Jelikož 

tento zájem přesahuje možnosti FSE, rozhodne o výjezdech komise svolaná děkanem 

FSE na 25. 9. 2013; 

 Komise pro výběrové řízení pro výjezdy studentů FSE v  rámci programu ERASMUS 

se koná 23. 10. 2013 od 10,00. Předtím se 8. 10. 2013 uskuteční v  15,00 schůzka 

zájemců o výjezd z  řad studentů, na které jim budou poskytnuty potřebné informace o 

programu, požadavcích komise pro výběrové řízení a informace od studentů, kteří již 

tento program absolvovali. Pedagogičtí pracovníci se tímto vyzývají k  propagaci 

výjezdů mezi studenty, neb jejich zájem každoročně klesá. Počty vyjíždějících 

studentů mají přitom vliv na objem finančních prostředků, které jsou přidělovány 

fakultě; 

 Pedagogové se vyzývají, aby (pokud je to alespoň trochu možné) uznávali studentům 

po návratu z  pobytů v  rámci ERASMUS v zahraničí složené zkoušky jako povinně 

volitelné. Výjezd v  rámci tohoto programu by neměl být důvodem pro prodlužování 

studia z  důvodu včasného nesplnění studijních povinností; 

 Vyjíždějící pedagogové se vyzývají k vyzvednutí propagačních materiálů o FSE před 

svým výjezdem tak, aby mohli účinně propagovat fakultu; 

 Rostoucí zájem zahraničních studentů o studijní pobyty na FSE UJEP se promítá v  

počtu přijíždějících studentů – na zimní semestr je nahlášen příjezd celkem 30 

zahraničních studentů; 

 V současné době se připravuje smlouva o spolupráci s  ČSOB, jejíž součástí budou 

finanční prostředky na podnikové stipendium pro studenta, jehož studijní výsledky a 

oborové zaměření bude vyhovovat ČSOB; 

 

 
 

 
 

 

 
 

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

 Informoval o týdenních workshopech v ZS vždy ve středu od 18.00 hodin s kolegy 

z KE Petrem Houdkem a Davidem Lipkou, kteří připravili platformu nejen pro lepší 

komunikaci toho, čím se kdo na FSE zabývá, ale i pro získání komentářů ke své 

vědecké práci od ostatních kolegů a tedy možnost svoji práci vylepšit do lépe 

publikovatelné podoby;  
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 Zamýšlí se nad vytvářením vědeckých týmů; 

 

 
 
Ing. Dagmar Kubišová – tajemnice FSE UJEP 

 

 Informovala o průběhu demolice budovy A v Kampusu a o zahájení prací na výdejně 

jídel v budově VIKS. Po dobu výstavby výdejny jídel bude uzavřen hl. vchod do 

budovy. K aule a učebnám bude umožněn přístup pouze bočním vchodem;    

 Upozornila, že je povinností akademických pracovníků nahlašovat na RVVV 

zahraniční výjezdy i z  mimofakultních  grantů, z důvodu evidence všech zahraničních 

cest; 

 V rámci čerpání dovolené je možné u akademických pracovníků převádět do dalšího 

kalendářního roku 10 dnů dovolené a u THP 5 dnů; 

 Nákup knih lze jen se souhlasem garanta oboru a požadavek je nutné odevzdat Mgr. 

Miroslavě Wágnerové na RVVV;  

 V době vánoc, od 27. - 31. 12. 2013, bude budova FSE uzavřena.  

 
 

 
 
 
 
Různé: 
 

 
PhDr. H. Suchánková, Ph.D.: odsouhlasení Konference CJ; 
 
Mgr. Šemík: informace z Disciplinární komise; 
                    upozornil na nový Občanský zákoník jehož novela bude zasahovat i do výuky; 
 
Ing.Tomáš Siviček, PhD.: 
 

 Informoval o úspěšné publikační činnosti na katedře:  
 

o Uveřejněný článek Ing. Evy Fuchsové v  E+M 
o Příspěvek ve sborníku z  hodnocené konference LEF, na které ho také 

prezentovali 
o Finalizace dvou kolektivních monografii s mezikatedrální spoluprací. 

 
 Referoval o školení k  novému systému AMIS. 

 
 Ocenil propagaci FSE na Erasmus pobytu. Je důležité, aby každý, kdo vyjede,       

aktivně dělal promotion pro zvýšení počtu incoming studentů a učitelů. 
 

 Informoval o aktivitách ve spolupráci s TU Chemnitz a TU Liberec pod koordinací  prof.Jílkové 
ke vzniku Kariérního poradenství na UJEP. Záměrem je připravit  celouniverzitní projekt. 
Pošle koncept a Policy Brief. 

 
 Navrhl upravit www stránky o plnohodnotnou anglickou verzi. Ta totiž 

reprezentuje fakultu pro zahraniční návštěvníky – odborníky a studenty. 
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 V říjnu by měl přijet na Erasmus doc. Kita z Ekonomické univerzity v 
Bratislavě. Ve spolupráci s  ním a KEP se připravuje společná monografie. V 
průběhu pobytu by  se mělo projednat případné působení na UJEP.  
 

 Představil nový předmět MAE II. v  AJ s vyučující Draganou Stanišić, která má  
zkušenosti s  výzkumem na Princeton-u. Výuku zabezpečil doc. Šťastný. 

 
 

 Navrhoval zvýšení počtu hodin a ohodnocení „pomvědů“. 
 Navrhl vytvořit ve spolupráci s  Jitkou Ježkovou fakultní Newsletter 

s periodicitou 14 dní, v rozsahu 1-2 A4., kde by se informovalo o 
připravovaných a nedávných  aktivitách na FSE (projekty, konference atp.), o 
důležitých termínech – podávání  grantů, workshopy, porady, zasedání 
senátu apod…. Nejlépe rozdělené barevně   
podle jednotlivých oblastí. 

 
 
 
 

Ing. Hlaváček, Ph.D.:  

 

 Upozornil na termín AS FSE UJEP: 25. 9. 2013 

 
 

Výjezdní zasedání KD FSE na Bukovině se uskuteční 2.- 4. 10. 2013. Odjezd je 

plánován na středu odpoledne od budovy FSE Moskevská ve 14.00 hod. 

 
odpovědnosti 
 

Úkol Odpovědnost Termín splnění 

   

   

   

   

   

   

 
 
 


