Zápis z aktivu vedoucích kateder ze dne 27. března 2017
Přítomni: dle prezenční listiny.
1. Studentské hodnocení – hodnocení semestru, kvalifikační rámec
- Studentské hodnocení výuky za ZS 2016/17 je realizováno formou dvou anket –
Hodnocení semestru a Kvalifikační rámec. Reakce vyučujících je možné vkládat
do 29. 3. 2017. Každý vyučující či garant předmětu by měl reagovat na slovní
vyjádření studentů (připomínky pozitivní i negativní). Je nutné doplnit u kateder,
které zatím vykazují nízké procento odpovědí - KAN, KČJ, KHI, KHK, KMT,
KPG, KPS, KTV. Anketa Kvalifikační rámec se týká pouze kateder KČJ, KVD,
KCH, které mají zpracované výstupy jednotlivých předmětů dle Q-rámce.
2. Informace ohledně postupu při přípravě akreditací podle nového VŠ zákona
a podmínek NAÚ.
• Na FPE byly zpracovány anotace návrhu záměru tří studijních programů:
- Sociální pedagogika, Speciální pedagogika – bakalářské studijní programy
- Hudební teorie a pedagogika – doktorský studijní program
• Anotace byly projednány a schváleny na jednání VR FPE a AS FPE, budou
předloženy na jednání KR ZČU.
• Anotace návrhu záměru dalších studijních programů se připravuje:
- Učitelství pro 1. stupeň základní školy – magisterský
- Učitelství pro mateřské školy – bakalářský
- Učitelství pro základní školy – navazující magisterský program
se specializacemi
- Učitelství pro střední školy – navazující magisterský program
se specializacemi
• O podobě bakalářských studijních programů se zaměřením na vzdělávání ještě
není definitivně rozhodnuto, existuje zde stále několik otazníků, které se postupně
řeší ( jednání s NAÚ, jednání Asociace děkanů pedagogických fakult)
3. Hodnocení pracovníků
- S vedoucími kateder byl podrobně diskutován a okamžitě upravován inovovaný
formulář pro hodnocení pracovníků fakulty.
4. Informace k rozpočtu
- Tajemník fakulty informoval VK o tom, že připravuje rozpis finančních
prostředků ve zdroji 1111 na jednotlivá pracoviště fakulty. Uvedl, že rozpočet
fakulty bude sestavován podle pravidel, která byla platná i v předcházejících
letech. Je navrhována úprava výběru ze zdroje 1311, ze kterého budou kryty
náklady spojené s vyhlášením GRAK, BAPE a PF RIV. Pokud bude ve středu
29. 3. 2017 akademickým senátem ZČU schválen rozpočet univerzity,
je povinnost předložit AS FPE rozpočet fakulty do 1 měsíce. Předpokládá tedy,
že fakultní rozpočet bude schvalován na květnovém jednání.
5. Informace k výroční zprávě
- Informaci k VZ 2016 podal prod. J. Kepka - zpráva je zpracovávána tak,
aby některé partie mohly být v dubnu či květnu rozeslány katedrám ke konzultaci.

6. Dětská univerzita
- Další ročník DU bude zahájen v ZS 2017/18. Katedry zašlou nové a inovované
anotace přednášek pí. Lavičkové do konce června 2017.
7. Různé
• Studijní záležitosti
- činnost dle harmonogramu – dodržování termínů (SZZ, komise, obhajoby
kvalifikačních prací)
- Mobility – vyhlášení dodatečného výběrového řízení pro studentskou
mobilitu Erasmus+ a 3. kolo výběrového řízení pro studentskou mobilitu
INTER17. Termíny odevzdání zápisů pí. Lavičkové – 10. dubna 2017.
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