Zápis z aktivu vedoucích kateder ze dne 20. září 2017
Přítomni: dle prezenční listiny.

V úvodu přivítal děkan fakulty nové vedoucí kateder: dr. Podperu (KPG), dr. Jakeše (KVD)
a dr. Feiferlíkovou (KHK) a popřál jim hodně úspěchů ve funkci vedoucích kateder.
1. Akreditace
 Proděkan Sirotek poděkoval vedoucím kateder za zaslané anotace záměru
akreditace bakalářských studijních programů a studijních programů učitelství
pro střední školy. Upozornil na napjatost termínů, v nichž bude akreditace
probíhat, a informoval vedoucí kateder o aktuálních úkolech.
 Děkan Randa informoval o jednání ke Standardům učitelství, které se uskutečnilo
v Praze 11. 9. i o aktivitách asociace děkanů filozofických fakult zpochybňujících
výsledky jednání v Praze.
2. Studijní záležitosti (přijímací řízení, SZZ, promoce, SHK, předměty s povinnou účastí,
předměty vyučované v cizím jazyce, …)
 Proděkan Sirotek informoval o aktuálním stavu přijímacím řízení na akademický
rok 2017/18 a přípravách na přijímací řízení pro akademický rok 2018/19
(zkontrolovat podmínky přijímání na jednotlivé obory). Dále zhodnotil zkušenosti
s ukončováním akademického roku, na některých katedrách
dochází
k nedodržování stanovených termínů. Upozornil na správné a včasné vyplňování
protokolů o SZZ. Informoval o zápisech studentů na akademický rok a upozornil
na dodržování stanovených termínů dle harmonogramu akademického roku
2017/18. Připomněl termíny promocí 9. a 10. 10. 2017 na zámku Kozel. Termín
imatrikulace studentů 1. ročníků je pátek 3. 11. 2017, studenti v den imatrikulace
nemají výuku. Informoval o úvodním shromáždění studentů 1. ročníků
bakalářského a magisterského studia, které proběhlo 18. a 19. 9. 2017. Upozornil
na termín 8. 10. 2017, kdy končí možnost vkládat reakce učitelů na studentské
hodnocení kvality výuky. Informoval o připravené vyhlášce děkana ohledně
povinné docházky do výuky u některých předmětů v ak. roce 2017/18.
3. Čerpání rozpočtu
 Děkan Randa informoval o dalším postupu v čerpání prostředků získaných
v rámci fondu F. Po první fázi (dorovnání tarifů na 20 000 Kč (Mgr.), 22 000 Kč
(Ph.D.) a 24 000 Kč (doc.) bude doplacena zaručená mzda pracovníkům, kteří jí
nedosahovali v prvním pololetí 2017. Další prostředky budou připraveny
k rozdělení vedoucím kateder ve formě odměn pracovníkům. Přitom budou
zohledněny následující skutečnosti:
a) posílení pedagogicko-psychologického bloku (prostředky budou převedeny
do rozpočtu příslušných kateder): částečná kompenzace mzdových
prostředků habilitovaných pracovníků podílejících se na výuce
v pedagogicko-psychologickém bloku

-

a) garance studijních oborů (prostředky budou převedeny do rozpočtu kateder):
prostředky budou kompenzovat náklady kateder na garanci studijních oborů
b) podpora kvalifikačního růstu (odměna příslušným pracovníkům): zahájené
habilitační a jmenovací řízení (na základě kladného projednání žádosti
příslušnou vědeckou radou)
c) podpora významné publikační činnosti (do rozpočtu kateder): prostředky
budou selektivně určeny těm katedrám, které mají významnou publikační
činnost v kalendářním roce 2017 (částka 40 000 Kč pro každou katedru,
která bude mít v OBD k 31. 10. 2017 uloženo alespoň P publikačních
výstupů, kde P je počet přepočtených akademických a vědeckých pracovníků
katedry ke stejnému datu a současně alespoň dva z výstupů budou RIVovské
nebo učebnicové povahy). V případě výrazně vyšší publikační činnosti může
být přiznána vyšší částka (z nevyčerpaných prostředků).
d) cílená podpora perspektivním pracovníkům (odměna příslušným
pracovníkům): odměna v předpokládané výši 10 000 Kč bude poskytnuta
cíleně pracovníkům s Ph.D. směřujícím k habilitaci na základě výkazu
o činnostech směřujících k habilitaci (zejména v oblasti významných
publikačních výsledků) v roce 2017 odevzdaného vedení fakulty do 15. 11.)
e) příprava nových akreditací (do rozpočtu kateder): na základě připravených
studijních plánů
f) podpora mobilit (do rozpočtu kateder): na základě realizovaných mobilit
a dalších aktivit směřujících k rozvoji mobilit
g) podpora rozvoje CŽV (do rozpočtu kateder): na základě dosud připravených
nových kurzů CŽV a kurzů reakreditovaných
h) symbolická odměna pracovníkům podílejících se na výuce v Karlových
Varech v akademickém roce 2016/2017 (odměna příslušným pracovníkům)
i) odměna pracovníkům za prestižní ocenění v roce 2017 (odměna příslušným
pracovníkům)
Výše uvedené body a)–h) odpovídají pravidlům realizovaným v roce z FPP a IP.
Dále budou zohledněny následující aktivity kateder: (do rozpočtu kateder):
 reakce na studentské hodnocení výuky,
 bezchybnost fungování kateder v oblasti studijní agendy
 příprava bibliometrického výstupu publikovaných v OBD v období leden až
září 2017 (JSC, Jimp, KD)
 získané RUV body
 aktivity katedry v oblasti třetí role
 propagace činnosti katedry na webu FPE
 propagace fakulty na veletrzích vzdělávání

Úkoly vedoucím kateder:
a) poslat sl. Forstové doklad o kladném projednání habilitační či inaugurační žádosti
pracovníků katedry vědeckou radou

b) zabezpečit zadání publikačních výsledků pracovníků katedry do 31. 10. 2017
do OBD
c) poslat do 15. 11. 2017 výkaz o činnosti pracovníků katedry s Ph.D. směřujících
k habilitaci s dokladováním aktivit (zejména publikačních) směřujících
k habilitaci
d) poslat obratem sl. Forstové informaci o pracovnících katedry, kteří v roce 2017
získali prestižní ocenění (na úrovni ZČU či vyšší)
4. Pregraduální příprava a další projekty včetně projektů ZČU a FPE
 viz příloha č. 1.
5. Elektronické informační zdroje
 viz příloha č. 2.
6. Různé
 Děkan informoval o návrzích předsedů a členů Rad oblastí vzdělávání, požádal
vedoucí kateder o projednání s příslušnými pracovníky a doplnění studentů
do navržených Rad oblastí vzdělávání.
 Dále požádal vedoucí kateder, aby do konce září poslali sl. Forstové informaci
o požadovaných prostředcích na mobility akademických pracovníků (zejména
na pobyty významných zahraničních odborníků).
 Podklady pro jednání vědecké rady FPE je třeba poslat paní Lavičkové do 6. 10.
 Informoval o tom, že do Dětské univerzity se v letošním roce zapojilo 12 kateder.
Odměna za dvouhodinovou lekci činí stejně jako loni celkem 1 500 Kč za všechny
vyučující, na pomůcky a materiál může katedra (oddělení) čerpat 6 000 Kč.
Dotazy zodpoví proděkan Kepka.

RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.
děkan FPE

