Zápis z aktivu vedoucích kateder ze dne 12. června 2017
Přítomni: dle prezenční listiny.

1. Děkan fakulty na úvod informoval přítomné o tom, že fakulta získala prostředky
z fondu F v celkové výši 14 milionů Kč. Tyto prostředky jsou projektové, zčásti budou
využity pro spolupráci s absolventy a se školami, zčásti pro sanaci rozpočtu
a k navýšení mezd zejména akademických pracovníků.
- V nejbližších dnech obdrží vedoucí kateder podrobný rozpis složek mezd
po jednotlivých zdrojích. Zároveň dojde k úpravě tarifních mezd v souladu
s nařízením vlády o zaručené mzdě. Nové tarify budou 20 000 Kč pro akademické
pracovníky bez Ph.D., 22 000 Kč s Ph.D. a 24 000 Kč pro docenty. Nové
nastavení vejde v platnost od nejbližšího výplatního termínu. Zároveň bude snížen
příplatek za garanci studijního oboru z 5 000 Kč na 4 000 Kč s tím, že podmínkou
pro garanci je nejen samotná habilitace, ale i příslušná publikační a projektová
činnost znamenající další finanční zdroje.
2. Děkan požádal o operativní součinnost při přípravě žádanek. Současně požádal
o zaslání jmen akademických pracovníků, kteří se budou podílet jako hlavní osoby při
řešení projektu zaměřeného na spolupráci s absolventy. Informace byly doplněny
tajemníkem fakulty.
3. V následující diskusi byly zodpovězeny dotazy např. na zvýšení mezd
neakademických pracovníků. Prostředky z fondu F jsou učeny na zvýšení mezd
akademických pracovníků, nemohou být proto použity na jiné účely. Mzdy sekretářek,
laborantů a dalších neakademiků nebudou tedy zvyšovány plošně, ke zvýšení dojde
jen tam, kde není mzda v souladu s nařízením vlády o zaručené mzdě.
4. Diskutována byla dále témata týkající se kateder v červených číslech, studia
v Karlových Varech, postup v rámci Q-RAMu a další.
5. Na závěr děkan poděkoval vedoucím kateder za jejich práci v obtížné situaci
a poblahopřál dr. Kohoutovi z KMT-M a dr. Podperovi k úspěšnému dokončení
doktorského studia, doc. Morávkové k úspěšné habilitaci a doc. Bezděkovi
k úspěšnému jmenovacímu řízení na AMU.
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