Zápis z jednání kolegia děkana ze dne 9. 5. 2016, č. 12/2016

Přítomni:

RNDr. Miroslav Randa, Ph.D., Ing. Pavel Mičke, PaedDr. Josef Kepka CSc.,
doc. PhDr. Jana Miňhová CSc., PaedDr. Vladimír Sirotek, CSc.,
doc. Mgr. MgA. Jiří Bezděk, Ph.D., PhDr. Jiří Stočes, Ph.D., Ing. Libor Valeš

1. Příprava projektů
a) Na ZČU proběhla 6. 4. 2016 další schůzka k přípravě celouniverzitního
projektu do výzvy na rozvoj doktorských studijních programů. Schůzky
se zúčastnil i pan prorektor Kaiser a ředitel projektového centra ZČU Šíp.
Za FPE se počítá se zapojením KVD na výuce jednotlivých předmětů,
které bude vhodné zařadit do studijních plánů. Předpokládá se zájem
ze strany studentů FPE o doktorský studijní program Člověk a stroj.
b) Projekty Didaktika – Člověk a příroda A a Didaktika – Člověk a příroda B
splnily formální náležitosti a podmínky přijatelnosti a nyní jsou kontrolovány
věcně.
c) Byly připraveny monitorovací zprávy o udržitelnosti projektů Rozšíření
odborné kvalifikace pedagogických pracovníků v souladu s §6 vyhlášky
č. 317/2005 Sb. a Síť metodických, vzdělávacích a informačních center
pro ICT koordinátory a podporu ICT.
d) Byl řešen návrh smlouvy mezi FPE a firmou Portedo. Vzhledem k tomu,
že zatím nejsou známy podmínky výzvy (není vyhlášena), není možné
podobnou smlouvu uzavřít. Vedení FPE stále preferuje spolupráci s firmou
Portedo na přípravě projektu pro ZUŠ.
2. Informace z jednání
a) Pan děkan informoval o dalším akreditačním jednání. Vedoucí KHK, KČJ
a KVK pošlou do středy 11. 5. vypořádání připomínek Akreditační komise
a zapracování do akreditačního spisu (žlutě podbarvené změny).
b) Prod. Sirotek informoval KD o proběhlé úpravě studijních plánů AJ, NJ, Ma,
Dě, Hv, aby bylo možno v 1. ročníku 2016/17 učit podle nových studijních
plánů.
c) Prod. Sirotek osloví KNJ, KČJ, KHK, KVK ohledně možnosti vytvořit aprobace
s nově akreditovaným oborem učitelství Rj pro SŠ v souvislosti s vyhlášením
dodatečného přijímacího řízení na tento obor.
d) Pan děkan informoval o průběhu posledního kolegia rektora (akce na podporu
technického vzdělávání, hodnocení kvality služeb, příprava akcí v rámci oslav
25. výročí založení ZČU, metodika rozpočtu, Postdoc, Talent).
e) Pan děkan informoval KD o jednání se SK. Podle informace studentů
proběhne počátkem června v Plzni setkání SK pedagogických fakult.
f) Pan děkan informoval KD o jednání AS FPE, který neschválil rozpočet fakulty
ani DZ FPE 2016-20.

g) Pan děkan informoval o jednání s vedením ZČU, kde byl debatován společný
postup při hledání řešení podfinancování pedagogických fakult. Dále
se na jednání řešilo neschválení rozpočtu AS FPE a podmínky,
za kterých budou fakultě poskytnuty prostředky z FPP.
h) Pan děkan informoval KD o plánovaném setkání zájemců s ředitelkou SKM,
která se bude konat ve čtvrtek 12. 5. v režii AS FPE.
i) Tajemník Ing. Mičke seznámil KD s důsledky nepřijetí rozpočtu vyplývající
z čl. 20 Metodiky rozpočtu ZČU.
3. KD děkuje organizátorům za přípravu a bezproblémový průběh SVOČ.
Její výsledky a zpráva o průběhu jsou zveřejněny na webu fakulty.
4. KD pověřilo prod. Miňhovou kontaktní osobou se strategickou komisí AS FPE
pro další dopracování DZ FPE ZČU na 2016-20.
5. KD stanovuje úkoly všem proděkanům podat do příštího jednání KD návrh
(ve formě bodů) na aktualizaci DZ pro rok 2016 s přihlédnutím k materiálu
Priority FPE.
6. KD se zabývalo přípravou AVK ve středu 11. 5. ve 14 hod. ve VC 308.
7. KD se zabývalo finalizací přípravy VR FPE, která se tentokrát koná per rollam.
8. KD se zabývalo ustavením komisí vědecké a umělecké, dále pak studijní.
9. Prod. Bezděk podal KD návrh tématu a organizace projektu celofakultního
výzkumu zaměřeného na zkoumání krátkodobých a trvalých vědomostí
a dovedností.
10. KD projednalo průběh prací na restrukturalizaci webových stránek FPE ZČU
ve studijní oblasti. Další oblasti budou projednány na příštím kolegiu děkana.
11. Den otevřených dveří se bude konat 20. 1. 2017.
12. KD projednalo v souvislosti s řešením projektu Pedagogika-16 pokračování
implementace projektu Q-RAM, a to až na úroveň jednotlivých předmětů.
Za FPE se v roce 2016 zapojí KCH a KVD.
13. KD stanovilo úkol prod. Sirotkovi ve spolupráci se studijním oddělením
a děkanem fakulty, aby připravili do konce května návrh na úpravu podmínek
přijetí do navazujících magisterských studií pro akademický rok 2017/18.
14. KD vzalo na vědomí zprávu prod. Kepky a prod. Bezděka o přípravě nominací
na udělení stipendia v rámci Talent a Postdoc. Kolegium hodnotí počet
podaných žádostí do Postdoc jako nedostatečný.
15. KD jednalo o finančních podmínkách CŽV.
16. Ing. Mičke informoval KD o úpravě tarifů v autodopravě ZČU (snaha
o zlevnění a přiblížení se cenám konkurence). Nový ceník bude vydán k 1. 6.

Zapsal: doc. Mgr. MgA. Jiří Bezděk, Ph.D.

RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.
děkan FPE

