Zápis z jednání kolegia děkanky ze dne 3. 11. 2014, č. 18/2014
Doc. PaedDr. J. Coufalová, CSc., doc. RNDr. M. Mergl, CSc., doc. L.
Přítomni: Čepička, PhD., PhDr. J. Vaňková, RNDr. M. Randa, Ph.D., Ing. P. Mičke

1. KD FPE provedlo kontrolu plnění úkolů: vytvoření dětského zařízení, jeho
postavení na ZČU, získání zkušeností v této problematice na UPOL
v Olomouci, dokončení vyhlášky o rigorózním řízení, řešení stížností, průběh
VR FPE ZČU, strategie podání reakreditace a akreditace nových doktorských
oborů a akreditace nového magisterského oboru (double degree), vnitřní
akreditace předmětů na ZČU (doktorská studia, geografie, ostatní obory;
výzvu k úpravám zašle proděkanka Vaňková v druhém listopadovém týdnu),
informace o strategické komisi ZČU a prognóze počtu učitelů v Plzeňském
kraji, příprava imatrikulací, příprava vyhlášky o přijímacím řízení pro
akademický rok 2015–2016.
2. KD vyslechlo informace z jednání kolegia rektorky: řešení Open Access,
vypořádání připomínek k systému vzdělávání pracovníků ZČU, hodnocení
kvality výuky (24 % studentů, slabá reakce učitelů FPE), výsledky hospodaření
za 1–9/2014, nákupy z projektů, seznámení s projekty CRP, prodloužení
akreditací, projekt Věda bez hranic (projekt Brazílie).
3. KD podrobně jednalo o hodnocení kvality výuky v LS 2013–2014.
4. KD jednalo o aktualizaci DZ na rok 2015.
5. KD jednalo o programu AVK, který se koná dne 12. 11. 2014 ve 12.00 hod. na
Chodském náměstí v místnosti CH 110. Akcent bude kladen na pedagogickou
problematiku: na mimoškolní vzdělávání, hodnocení kvality výuky. Na AVK by
měli být přítomni kromě VK i didaktici oborů z jednotlivých kateder.
6. KD jednalo o čerpání projektů.
7. Pan tajemník informuje, že na webových stránkách ORA byl vytvořen odkaz,
pod kterým mohou řešitelé sledovat aktuální stav řešení jejich žádanek
v procesu DNS. (http://ora.zcu.cz/index.php?id=18)
8. Pan tajemník dále informoval o plánované výměně elektroměru v budově CH
(dne 5.11.2014).
9. Dále upozornil, že probíhá připomínkové řízení ke směrnici metodika rozpočtu
ZČU.
10. KD řešilo distribuci dotazníků ze dne absolventů.
11. KD jednalo o zapojení studentů do propagace akcí pořádaných FPE.
Zapsal: doc. RNDr. M. Mergl, CSc.
Doc. PaedDr. Jana Coufalová, CSc.
děkanka FPE

