Zápis z jednání kolegia děkana ze dne 16. 5. 2016, č. 13/2016
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.

1. Prod. Kepka informoval KD o schůzce s vedoucí Správy kolejí a menz ZČU
Blankou Frejlachovou.
2. Tajemník fakulty Ing. Mičke informoval o obsahu jednání kolegia kvestora
(ředitel Šíp informoval o semináři k programu podpory mezinárodní
spolupráce Inter-Excellence, který se bude konat 26. 5. 2016; pan kvestor
informoval, že na zasedání v Nečtinech bude projednáván návrh nového
znění metodiky rozpočtu ZČU) a komise hodnocení kvality (zástupci fakult
tlumočili připomínky k dotazníku – hodnocení služeb SJ; dále proběhla
diskuse o novele VŠ zákona; zástupci fakult informovali o zkušenostech
s hodnocením pracovníků kateder; v závěru proběhla diskuse o kariérním
řádu ZČU a kariérních řádech fakult).
3. KD projednalo úpravy webových stránek FPE. Proděkani do konce týdne
předloží písemně návrhy na úpravy webu ve svých oblastech.
4. KD projednalo aktualizace Dlouhodobého záměru FPE na rok 2016
a tanovilo další postup prací.
5. KD projednávalo rozpočet fakulty a opatření ke zmírnění deficitu z dalších
zdrojů.
6. KD projednalo přípravu AS FPE.
7. KD projednalo změny ve VR FPE.
8. Tajemník fakulty Ing. Mičke informoval o výsledku hospodaření za první
4 měsíce letošního roku.
9. Zájemci o služební SIMkartu z řad vedoucích kateder budou kontaktovat
Ing. Mičkeho do 25. 5. 2016.
10. KD ukládá vedoucím kateder věnovat zvýšenou pozornost „shodě“
v kvalifikačních pracích (IS STAG/ Plagiáty).
11. Děkan FPE zahájil disciplinární řízení v souvislosti s podezřením na shodu
kvalifikační práce s necitovanými zdroji.
12. KD upozorňuje na doplněný pokyn prorektora
3P/2016 k organizaci
předběžného zápisu – viz příloha.
13. KD projednalo zařazení zaměstnanců FPE do programu „Erasmus-školení“
14. KD schválilo vyhlášení dodatečného přijímacího řízení – učitelství pro SŠ
v aprobacích Rj – Čj, Nj, Vv, Hv,Tv.
Zapsal: doc. Mgr. MgA. Jiří Bezděk, Ph.D.
RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.
děkan FPE

