Zápis z jednání kolegia děkanky ze dne 26. srpna 2013, č. 15/2013

Přítomni:

Doc. PaedDr. J. Coufalová, CSc., PhDr. J. Vaňková, doc. Mgr. L. Čepička,
Ph.D., doc. RNDr. M. Mergl, CSc., RNDr. M. Randa, Ph.D.,
Ing. P. Mičke

1. KD projednalo finanční situaci FPE po analýze výsledků za měsíce leden - červenec
roku 2013; ve 1111 má FPE kladný výsledek; ve vlastních příjmech je FPE rovněž
s kladným výsledkem; z 1311 je čerpáno 42 %.
2. KD projednávalo program jednání Senátu FPE; po dohodě s předsedou AS FPE
konstatovalo, že je možné případné zrušení zasedání dne 4. 9. 2013. V této
souvislosti KD projednávalo zahájení diskuze o možných modifikacích rozpočtových
pravidel na rok 2014. Tyto modifikace budou prezentovány na AVK dne 11. 9. 2013.
Společné jednání AS FPE a AVK se bude konat ve VC 105.
3. KD projednalo obsah rozhodnutí č. 7RD/2013 o režijních nákladech v projektech
ESF; v této souvislosti bylo řešeno i proplácení výuky v CŽV.
4. KD projednalo stav stipendijního fondu FPE. V současné době výdaje fondu převyšují
jeho příjmy. KD žádá vedoucí kateder, aby návrhy na mimořádná stipendia byly
podávány skutečně v mimořádných případech a aby byly pro oceňování studentů
využívány i jiné projekty (TALENT a pod.).
5. KD konstatovalo, že prostory pro KHK na Klatovské třídě jsou připraveny
pro stěhování. K otázce dislokace děkanátu FPE pan tajemník uvedl, že OVZ
ve spolupráci se SRA připravuje výběrové řízení na realizaci 1. etapy. Zároveň
konstatoval, že přemístění výuky v LS bude velmi komplikované, protože v budově
probíhá výuka také ostatních součástí ZČU.
6. KD vyslechlo informaci o nových projektech MŠMT a stavu přípravy IPN projektu
KREDO. Dále byla sdělena informace o řešení IPN projektu KVALITA. Dále
pokračuje IPN projekt METODIKA, který je zaměřen na hodnocení výzkumných
organizací. Byla vyhlášena nová výzva OP VK: Lidské zdroje ve VaV; cílem je
propagovat přírodovědné a technické obory.
7. KD vyslechlo informaci o probíhajících projektech; problémy byly s projektem
Enviroexperiment. Stav projektu s ÚMO 1 je prozatím nejasný.
8. KD vyslechlo informaci o výběrových řízení na KNJ a na CBG a o přípravě
výběrového řízení na KCH.
9. Anketa kvality výuky pro studenty končí 30. září 2013. KD upozorňuje vyučující, aby
reagovali na připomínky studentů.
V Plzni dne 26. srpna 2013
Zapsal: doc. RNDr. Michal Mergl, CSc.
Doc. PaedDr. Jana Coufalová, CSc.
děkanka FPE

