Zápis z aktivu vedoucích kateder ze dne 30. listopadu 2016
Přítomni: dle prezenční listiny.

1. Informace o způsobu rozdělení finančních příspěvku
- děkan FPE informoval vedoucí kateder o způsobu rozdělení finančních prostředků
získaných nad rámec rozpočtu díky aktivitám rektorů a děkanů pedagogických
fakult.
2. Prostředky z FPP a IP ZČU
- děkan FPE a tajemník FPE informovali o rozdělení dalších prostředků z FPP ZČU
a z IP. Jmenovitě uvedl pracovníky, kteří získali z obou zdrojů finanční odměnu
za své aktivity směřující k habilitaci (publikační činnost, vystoupení
na konferencích, projekty a další aktivity),
- dále informovali o rozdělení prostředků za publikační činnost kateder, kdy pouze
KPG a KAN nesplnily požadovanou kvantitu a kvalitu výstupů, naopak KMT-T,
KMT-F a KHI výrazně požadavky překročily, a tak získaly vyšší částku
do rozpočtu.
3. Výhled hospodářského výsledku kateder za rok 2016
- tajemník fakulty informoval o výsledcích hospodaření za 1. – 10. 2016. Uvedl,
že má-li být HV fakulty na konci roku nezáporný (povinnost ze zákona), musí
dojít k aktivaci části FPP. K aktivaci musí dojít u kateder KPG, KPS, KTV, KČJ,
KAN, KNJ, KMT-F, CBG. Přesnou výši částek dohodne tajemník fakulty
s katedrami. Aktivace bude provedena centrálně. Aktivované finanční prostředky
budou evidovány na zakázce 421111, činnost 1499 a je nezbytné je vyčerpat
do konce roku 2016 (čerpání = přeúčtování),
- dále informoval, že se záporným HV zakončí rok 2016 katedry KHK, KVK,
KVD, KHI, KMT a KCH.
4. Projekt: Pregraduální příprava
- proděkanka Chocholoušková seznámila s projektem: Pregraduální vzdělávání,
projekt je určen na podporu fakult vzdělávajících učitele. Do 7. 12. je možné
nastínit zapojení katedry a konkrétní klíčovou aktivitu, na které by se rádi podíleli.
Své náměty ve formě čísla klíčové aktivity a označení podaktivity v případě
zájmu pošlete proděkance Chocholouškové (chochol@cbg.zcu.cz). Zapojení
do projektu bude nabídnuto v konkrétních aktivitách po rozpracování celkového
rámce většině kateder. Od 16.30 hod. proběhla ještě schůzka se zájemci o projekt,
kde byly podrobněji rozebrány jednotlivé klíčové aktivity a jejich obsah.

5. Vyhlášení BAPE, GRAK, SVOČ
- proděkanka Chocholoušková informovala, že v nejbližší době bude vyhlášena
podpora výstupů z výzkumu v rámci bakalářských prací (BAPE 2017) a podpora
výstupů z výzkumu akademických a vědeckých pracovníků, kteří na tuto činnost
nečerpají jinou podporu (GRAK 2017). Dále bude vyhlášena studentská soutěž
SVOČ 2017.
6. Informace o představě NAÚ k akreditacím
- proděkan Sirotek podal informace z jednání konference „Kvalita vzdělávací
činnosti a její hodnocení jako jeden z pilířů moderní univerzity“, která se
uskutečnila na UK v Praze 16. 11. 2016. Významným bodem jednání bylo
vystoupení předsedy NAÚ prof. Labíka ohledně činnosti Národního akreditačního
úřadu pro vysoké školy a akreditace. Hlavní body jeho příspěvku se týkaly období
přechodu na nový systém akreditací. Nejbližšími úkoly NAÚ je vytvoření
seznamu hodnotitelů pro ustanovování hodnotících komisí a stanovení
doporučených postupů a metod hodnocení v souvislosti s přípravou na nový
systém akreditací. Dále byly zmíněny i koncepční problémy, kterými se NAÚ
zabývá.
- informace doplnil děkan FPE na základě schůzky děkanů pedagogických fakult
s náměstkem ministryně prof. Štechem a předsedy a místopředsedů NAÚ.
Z jednání vyplynulo, že NAÚ připravuje systém akreditací jednoaprobačních
studijních programů učitelství s tím, že případný druhý předmět bude uveden
v dodatku k diplomu. Děkani přímo na jednání upozornili na rizika tohoto
modelu, například nevyužitelnost jednospecializačních učitelů na většině škol,
nejasnosti kolem pedagogicko-psychologického bloku apod. Děkani následně
připravili rozbor situace a zaslali jej 28. 11. předsedovi NAÚ s návrhem řešení.
7. Předměty vyučované v cizích jazycích
- děkan FPE připomněl úkol z jednoho z minulých AVK – zaslat seznam předmětů
vyučovaných v cizích jazycích a informoval o připravované schůzce k vytvoření
speciální webové stránce věnované zahraničním studentům. Požádal jmenovitě
vedoucí kateder, kteří seznam předmětů dosud neodevzdali, o urychlené zaslání.
8. Mobility
- proděkan Sirotek upozornil na již vyhlášená výběrová řízení na studentské
mobility, a to v programu INTER-17 pro rok 2017 (Pokyn č. 04/PD/2016)
a ERASMUS+ pro akademický rok 2017/18 (Pokyn č. 05PD/2016). Upozornil
na to, že v roce 2016 došlo na FPE k mírnému poklesu výjezdové a příjezdové
mobility a apeloval na katedry, že mobility jsou pro katedry jednou z možností,
jak získat finanční prostředky. Připomněl mezní termíny pro jednotlivá řízení –
v programu INTER 17 – 1. kolo - 7. 12. 2016 (příp. 2. kolo 13. 2. 2017)
a v programu ERASMUS+ do 13. 2. 2017.

9. Studentské hodnocení kvality výuky
- proděkan Sirotek informoval, že se vedení fakulty zabývalo anketou Studentské
hodnocení kvality výuky za akademický rok 2015/16 a vyhodnotilo její výsledky.
Účast studentů byla v ZS 22,6 % a v LS 23,8 %. Oproti minulému roku došlo
k poklesu v ZS a nárůstu v LS. Studenti v každém semestru uvedli přibližně 450
slovních vyjádření. Je potěšující, že převážná většina byla kladných. Vedení
fakulty děkuje katedrám a všem vyučujícím, kteří se vyjádřili k připomínkám
studentů. Oproti minulému roku došlo k nárůstu reakcí pedagogů na připomínky
studentů – v ZS to bylo 83,7 % (oproti 34 % v roce 2015) a v LS 82,4 %.(oproti
38,4 % v roce 2015). Výsledky hodnocení budou zohledňovány při pravidelném
každoročním hodnocení pracovníků. Vedení fakulty ocenilo mimořádnou
odměnou pedagogy s nejlepším hodnocením v každém semestru.
10. Celoživotní vzdělávání – informoval prod. Kepka:
- Výsledky jednání komise (MŠMT) k akreditacím DVPP nejsou zatím zveřejněny.
- Termíny odevzdání nových žádostí k akreditacím DVPP:
- 9. 12. 16 – 6. 1. 17 (jednání komise – 10. 2. 2017),
- 27. 2. – 10. 3. (jednání – 13. 4.),
- 8. – 19. 5. (jednání – 16. 6.),
- 31. 7. – 11. 8. (jednání – 15. 9.),
- 2. – 13. 10. (jednání – 16. 11.).
- návrhy k akreditaci je však nutné podat na oddělení CŽV minimálně o 2 dny
dříve
- Vyhláška o platbách v CŽV bude vydána v průběhu prosince 2016.
11. Dětská univerzita – informoval prod. Kepka
- DU proběhla v ZS letošního ak. roku – předpoklad 65 – 70 absolventů
- promoce DU je plánována na 2. 2. 2017
- do DU již zapojené katedry do konce června inovují nabídku přednášek, další
katedry byly vyzvány k zapojení do činnosti DU
- reportáž od DU proběhla v televizi (ZAK) a je možné ji nalézt
na www.zaktv.cz/archiv/zpravy/753.html.
12. Bod Různé:
- Informace ze studijní oblasti
- proděkan Sirotek připomněl některé termíny v souvislosti s činností dle
harmonogramu akademického roku 2016/17:
vyhlášení termínů zkoušek v ZS – 2. 12.
zadání DP studenty na katedrách – 9. 12.
úprava předmětů a studijních plánů a změn ve STAGu pro rok2017/18 –
5. 12.
den otevřených dveří – 20. 1. 2017 8 – 16 hod (obecné info – v 9, 11,
14 hod.)
- dále informoval o práci na legislativní úpravě univerzitních řádů (Stipendijní
řád, Disciplinární řád, Studijní a zkušební řád) v souladu s novelou zákona
o VŠ, na které se pracuje. Vyzval katedry, pokud mají nějaké případné návrhy
na změny, k jejich zaslání do 12. 12. 2016.

-

-

-

-

Proděkanka Chocholoušková informovala, že Časopis Biologie-Chemie-Zeměpis
začíná vycházet pod PedF UK Praha, do 23. 12. 2017 je možné do časopisu zasílat
první příspěvky (více informací na http://bichez.pedf.cuni.cz/contact/).
tajemník fakulty požádal vedoucí kateder, aby ve spolupráci s tajemníky kateder
připravili hlášenky změny u pracovníků, kteří měli část úvazku hrazenou
ze zakázky 421016 (projekt financovaný z ukazatele F). Platnost hlášenky
od 1. 1. 2017 (poklady personálnímu odboru je nutné dodat nejpozději
do 16. 12. 2016). Seznam pracovníků, bude přílohou zápisu. Toto se týká
i ostatních zakázek, kterým končí platnost k 31. 12. 2016.
tajemník fakulty požádal vedoucí kateder, aby se vyjádřili k používání EIZ na jejich
katedře. Přílohou zápisu bude tabulka, ve které je třeba označit písmenem „X“
zdroj, o který má pracoviště zájem (zeleně podbarvený list KatedryFPE_pruzkum;
ostatní listy jsou spíše informativní). Termín: 9. 12. 2016.
děkan fakulty v závěru jednání poděkoval vedoucím kateder za jejich práci
v průběhu celého roku 2016, který byl pro fakultu velmi náročný, popřál všem
příjemný a klidný závěr roku 2016 a hodně úspěchů a spokojenosti v roce 2017.

RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.

