Zápis z jednání kolegia děkanky ze dne 25. března 2013, č. 6/2013
Přítomni:

Doc. PaedDr. J. Coufalová, CSc., PhDr. J. Vaňková, Ing. P. Mičke,
RNDr. M. Randa, Ph.D.

Omluveni: doc. Mgr. L. Čepička, CSc., doc. RNDr. M. Mergl, CSc.
1) Tajemník fakulty představil KD rozpis příspěvků na vzdělávací činnost pro jednotlivá
střediska FPE, KD tento materiál podrobně projednalo. Uvedený rozpis finančních
prostředků bude předložen senátorům AS FPE.
2) Prod. J. Vaňková informovala o zahájení prací na implementaci individuálního
národního projektu Q-RAM na ZČU (tzv. kvalifikační rámce). Proběhla první schůzka
k této problematice. Dr. Vaňková osloví garanty oborů a vyzve je k nominaci členů do
pracovní skupiny, která se bude této problematice na FPE věnovat. Zpracování
podkladů pro formulaci výstupů z učení bude podpořeno z Individuálního rozvojového
plánu ZČU (projekt Pedagogika 13). Vzhledem k tomu, že v letošním roce byla na
činnost fakult v IRP vyčleněna výrazně nižší částka než v minulém roce (viz příloha),
je potřeba se do této činnosti zapojit. FPE se v rámci této aktivity v IRP zavázala
zpracovat v metodice Q-RAM 50 % svých studijních oborů.
3) KD projednalo přípravu na jednání AS FPE dne 3. 4. 2013 – na jednání Senátu
bude projednán rozpočet jednotlivých středisek FPE. KD projednalo přípravu
jednání Vědecké rady FPE, která se bude konat dne 17. 4. 2013. Základním bodem
programu jednání VR bude prezentace činnosti vědeckého týmu FPE zaměřeného na
tvořivost (výsledky dosažené v uplynulém období, perspektivy týmu v roce 2013).
4) ZČU podepsala s KÚ Plzeňského kraje dotační program na podporu rozvoje
Západočeské univerzity ve výši 5 mil. Kč. Katedry mohou podávat vedení FPE
náměty projektů, které budou předloženy vedení ZČU formou žádosti o poskytnutí
dotace (viz příloha).
5) Různé:






informace z jednání kolegia rektorky ze dne 13. 3. 2013,
informace z jednání RVŠ (paní děkanka Coufalová),
informace o dořešení personální situace na KPG,
informace o postupu prací v rekonstrukci budovy ve Veleslavínově ul.,
informace o vypsání dodatečného přijímacího řízení na obor Psychologie se
zaměřením na vzdělávání a na obor Historie se zaměřením na vzdělávání (v
kombinované formě).

Zapsala PhDr. Jana Vaňková

doc. PaedDr. Jana Coufalová, CSc.
děkanka FPE

