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4.ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA FSE UJEP 

 

Datum konání: 10.9.2014 
Čas od 12.00 do 
15.00 hod 

 

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

Jednání 
zapsala: 

Alena Trefilová 

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

Přítomni: 

doc.PhDr. Pavel Kuchař,CSc.,Ing. D. Kubišová,  

Mgr. O.Moc, Ph.D. Doc.Ing.Daniel Šťastný, Ph.D. Ing. K.Felixová, Ph.D., 
RNDr.M.Šašek,CSc., 

PhDr.A.Reissová,Ph.D.,Ing.T.Siviček,PhD.,  

PhDr. K. Smejkalová,Ph.D., PhDr. P.Balek,  

PhDr.H.Suchánková,Ph.D, RNDr. Jana Šimsová Ph.D.,Mgr. Karel Šemík 

Omluveni:.   

 
 

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

 

 Přivítal přítomné na kolegiu děkana  FSE UJEP. 

 Informace z kolegia rektora, hlavní body. 

 

- Proběhl návrh nového Organizačního řádu UJEP společně i s personálními 

změnami UJEP; 

- Vedení UJEP zajistilo navýšení počtu financovaných studentů; 

- Zvažuje se zřízení nových poboček UJEP (např. Kadaň); 

- Vyšel nový Příkaz rektora 3/2014 – Pracovní řád zaměstnanců; 

 

 Dále pan děkan informoval o průběhu akreditačního řízení na UJEP a o návštěvě AK 

v Ústí nad Labem, které se konalo 8. 9. 2014.  Zástupci AK zdůraznili důležitost 

personálního zabezpečení studijních programů, u jednotlivých vyučujících je důležitá 

propojenost oboru vzdělání či hodnosti ( ph.d, doc. či prof.) s vyučovaným předmětem 

a publikační činností.  Podstatné je, aby jednotlivá pracoviště disponovala dostatečnou 

skupinou pracovníků, které jsou v relativně krátké době schopni postoupit na další 

kvalifikační stupeň. Dne 16. 9. 2014 zasedá v Praze velká AK kde bude vydáno 

rozhodnutí o naší fakultě;  výsledky budou sděleny prostřednictví zápisu Akreditační 

komise. 

  

 Pan děkan rozdal přítomným tabulku se souhrnem výsledků přijímacího řízení 

v akademickém roce 2014/2015; viz příloha. 

 Na FSE byl zahájen projekt OP VK „Centrum praktického ekonomického vzdělávání 

v Ústeckém kraji, reg.č. CZ.1.07/1.100/54.0049;  vedoucí projektu bude Mgr. Lucie 

Podrápská, jako finanční manažer bude na FSE působit Ing. Adéla Ramášková, dále 

z nových pracovníků  bude na projektu působit Ing. Monika Fantová  

  Výjezdní zasedání na Bukovině se uskuteční 22. – 24. 10. 2014.  
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Ing. Kateřina Felixová, Ph.D. – proděkanka pro studium  

 
 

 Paní proděkanka rozešle informace ohledně stipendií vybraných studentů. 

 Požádala členy kolegia o stanovisko k dotazníku pro studenty se specifickými 

vzdělávacími potřebami – jedná se o asistenční pomoc studentům. 

 Předložila návrh zda nadále vykonávat přijímací  zkoušky společně se SCIO; 

kolegium odsouhlasilo dvojkolejnost přijímacího řízení (přijímací zkoušky FSE i 

SCIO). 
 

 

 

Mgr. Ondřej Moc, Ph.D. – proděkan pro rozvoj a informatiku 

 

 Pozval přítomné na prezentaci novinek ve fakultním systému AMIS; setkání proběhne 

dle výsledku hlasování v týdnu od 15. do 19. září v učebně M 30. 

 Informoval o nabídce Vědecké knihovny UJEP ohledně možnosti její prezentace 

novým studentům při výuce. Zájemci mají kontaktovat p. Jiřího Maška na adrese - 

jiri.masek@ujep.cz. Z diskuse vyplynulo, že tyto prezentace při výuce jsou již 

domluveny. 

 Dne 24. září se uskuteční prezentační schůzka s možností diskuse k novým www 

stránkám fakulty.  

 
 

 
 

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

 

 Zaměstnanecká mobilita v rámci programu ERASMUS: pan proděkan vyzval vedoucí 

kateder, aby do 14. 9. 2014 doručili seznam zájemců o výukový pobyt či školení za 

katedru na oddělení vnějších vztahů. 

 Požádal, aby vyučující propagovali výjezdy studentů. Připravuje se motivační program 

pro studenty, jehož základem bude odměna po řádném ukončení zahraničního pobytu 

ve formě mimořádného stipendia. Příslušná vyhláška bude zveřejněna do 1. 10 .2014. 

 2. října se v prostorách dvora FSE chystá v rámci programu ERASMUS Festival 

studentů, který se bude konat od 17.00 do 22.00 hodin. Všichni studenti a 

zaměstnanci FSE budou pozváni.  
 

 

 

Ing. Dagmar Kubišová – tajemnice FSE UJEP 

 

 Paní tajemnice upozornila na zavedení elektronické agendy dovolenek. Stručný 

manuál je dostupný v IMISU. 

 Informovala, do roku 2015 je umožněno převést max. 5 dnů dovolené. 
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 Ve dnech 29. – 31. 12. 2014 bude uzavřena budova FSE; čerpání celofakultní 

dovolené. 

 Oznámila, že na UJEP nastoupil nový bezpečnostní technik, který do konce roku 

zajistí proškolení všech zaměstnanců v oblasti PO a BOZP. 

 Sdělila, 11. 9. 2014 od 13.00 – do 15.00 hodin proběhne plánovaná odstávka 

elektrické energie. 

 

 
 

Různé: 

 

 

RNDr. M.Śašek, CSc. 
 
 

 Vznesl dotaz ohledně možnosti používání vizitek se starým názvem katedry. 

 Konstatoval, že všichni členové katedry byli disciplinovaní a čerpali značnou část 

dovolené. 

 Vyjádřil přesvědčení, že forma stravenek pro zaměstnance FSE byla daleko 

přijatelnější než nekvalitní stravování v menz. 

 Vznesl dotaz, zda by bylo možné zajistit, aby přednost v zapisování do výběrových 

kurzů měli studenti oboru, kterým je tento kurz určen. 

    
 

Ing.Tomáš Siviček, PhD.: 

 

 V reakci na KF navrhl, aby návrhy na stipendia mohli podávat i studenti. 

 V reakci na PK navrhl, aby byla odměna/stipendium pro studenty i za získání 

zahraničních studentů.  

 Potvrdil, že KEK zajistí prezentaci knihovny na úvodní přednášce MIE I a MIE II. 

 Informoval členy kolegia o finalizaci knihy, společném článku s Ing. P. Hlaváčkem a 

podané žádosti o grant z IVF.  

 Avizoval zveřejnění výsledků dokončovaného dotazníkového šetření Ing. 

E.Fuchsovou v říjnu. 

 Otevřel diskusi k snížení počtu studentů prezenčního studia ve prospěch 

kombinovaného.  

 

 

 

PhDr. Alice Reissová, Ph.D. 

 

 

 Oznámila, že od října chystají společně s paní profesorkou Jílkovou a doc. Kuchařem 

workshop k vedení bakalářských prací.   

 Konstatovala, že s ohledem na nový Příkaz rektora 3/2014 dojde k přepracování 

administrativní spolupráce u řešitelů Projektu OP VK. 

 Nové  knihy z SVI , které jsou označeny červeným proužkem (pouze povinný výtisk) 

–zapůjčovat pedagogům alespoň na zkrácenou lhůtu. 
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RNDr. Jana Šimsová, Ph.D. 

 

 Paní doktorka informovala, že bylo dokončeno zadávání dotazníků vyhodnocení 

výuky. 

  

PhDr. Kateřina Smejkalová, Ph.D. 

 

 

 Pozvala přítomné na další jednání Akademického senátu FSE UJEP, které se 

tentokrát bude konat ve středu 24. 9. 2014 od 12 hod. v M 223. Program jednání 

bude ještě specifikován. 

 

 Společně s panem děkanem informovala o termínu konání Akademické obce FSE 

UJEP, na které budou prezentovány výsledky z Akreditačního řízení. Akce se bude 

konat ve středu 29. 10. 2014 ve 12 hod. Místnost konání akce bude upřesněna a 

všichni členové akademické obce budou na toto setkání včas pozváni 

prostřednictvím webových stránek fakulty.  

 

 Informovala o možnosti účastnit se v rámci projektu Protransfer (zpracovává 

Přírodovědecká fakulta) jednodenního odborného workshopu s tématem transferu 

vědomostí a technologií malých a středních podniků, který se koná ve čtvrtek 25. 

9. 2014 v Drážďanech. Podrobnější informace k této akci pak přítomným zaslala 

na mailové adresy. 

 

 Dotázala se na stav a průběh marketingové akce v rámci nabídky předložených 

kurzů pro Celoživotní vzdělávání. 

 
 

 

 

 

PhDr. Hana Suchánková, Ph.D. 

 

 Informovala o nástupu nového vyučujícího AJ – Ing. Stanislav Kindl, MBA – nástup 

na dohodu. 

 

 

 

PhDr. Petr Balek  

 

 Za doktora Balka přednesl informaci doc. Kuchař: 

 

- O výuku na KSP projevil zájem přednášející z USA – dohoda je v jednání. 
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Mgr. Karel Šemík 

 
 

 informoval o aktuálním stavu katedry. 
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Úkol Odpovědnost Termín splnění 

   

   

   

   

   

   

 
 
 


