Zápis z aktivu vedoucích kateder ze dne 30. ledna 2017
Přítomni: dle prezenční listiny.
1. Tajemník fakulty informoval o:
- průběhu jednání Komise pro přípravu rozpočtových pravidel FPE. Hovořil
o možných variantách přípravy rozpočtu kateder, které byly diskutovány. Uvedl,
že zdroj "1111" bude v roce 2017 rozdělován dle stejného klíče jako v roce 2016.
- Dále informoval, že v komisi byl projednán návrh na úpravu rozdělení dotace
na VaV (zdroj 1311), který se týká financování GRAK, BAPE a Podpůrného
fondu RIV. Návrh bude předložen ke schválení AS FPE.
- Komise i KD doporučila pracovat s tzv. plánem nákladů a výnosů. Sestavení plánu
bude pilotně odzkoušeno v únoru 2017. Vedoucí a tajemníci kateder budou
osloveni se žádostí o schůzku s tajemníkem fakulty.
2. Hodnocení pracovníků
- VK byli požádáni o připomínky ke stávajícímu formuláři hodnocení pracovníků.
3. Informace k akreditacím
- seznámení se strategií FPE v oblasti akreditací
- zahájení přípravných prací dle směrnice rektora 6R/2013
- příprava návrhu Anotace studijního programu – k projednání na kolegiu rektora
- současný stav činnosti Národního akreditačního úřadu – návrhy materiálů
a metodik – www.nauvs.cz
- průběh vnitřní akreditace na ZČU – změny u 164 předmětů FPE - úspěšně
akreditováno
- zveřejnění výročních zpráv garantů studijních programů – termín 31. 1. 2017
4. Priority fakulty pro rok 2017
• Vzdělávací činnost
- Zkvalitnění studijních programů
- Pedagogická praxe a jejich reflexe
- Internacionalizace
• Tvůrčí činnost
- Posílení pedagogicko-psychologického bloku ve vědecko-výzkumné
a projektové oblasti
- Zapojení studentů do fakultních výzkumů a realizovaných projektů
- Vznik interdisciplinárních výzkumných týmů
- Vytvoření funkčního webového informačního systému
• Třetí role
- Spolupráce se školami a absolventy
- Spolupráce se státními orgány, neziskovými organizacemi a spolky

•

- Zapojení studentů do aktivit v rámci třetí role
- Zlepšování informovanosti veřejnosti o činnosti fakulty
Infrastruktura a podpůrné procesy
- Příprava rekonstrukce budov, ve kterých jsou dislokována pracoviště FPE
- Obnova infrastrukturního vybavení kateder
- Stabilizace fakultního rozpočtu

5. Různé
• Studijní záležitosti:
- studijní plány na akademický rok 2017/18 – dokončení úprav k 17. 2. 2017
- akademický rok 2016/17 – výuka v LS 2016/17
- upřesňující zápis na LS 2016/17 - 13. – 17. 2. 2017
- mimorozvrhová činnost na LS 2016/17 – požadavky z kateder do 31. 1. 2017
- anketa studentské hodnocení ZS – studenti do 19. 2., reakce učitelů do 29. 3. 2017
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