Zápis z jednání kolegia děkanky ze dne 9. září. 2013, č. 16/2013
Přítomni:

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

1. KD projednalo plnění úkolů: jednání s řediteli školských zařízení zřizovaných
Plzeňským krajem; informace o jednání na KCH; příprava podkladů pro AVK;
zahájení „dětské univerzity“; informace z Kolegia rektorky.
2. KD stanovilo termín Slavnostní imatrikulace studentů 1. ročníku na 7. listopad
2013. V tyto dny bude zrušena výuka studentů 1. ročníku.
3. KD projednalo zahájení výuky v akademickém roce 2013/2014, zejména
počty studentů a problémy okolo zápisu kombinovaného studia.
4. KD informuje, že promoce se uskuteční ve dnech 9. a 10. října 2013
na zámku Kozel.
5. KD projednalo přípravu jednání AVK, které se koná 11. září 2013 v zasedací
místnosti FPE s programem: tvorba rozpočtu na rok 2014, zpráva
o hospodaření za I. až VII. měsíc 2013, dislokace FPE, veřejné zakázky a
různé.
6. KD vzalo na vědomí informaci o centralizovaných projektech a o problémech
vzniklých (ne)zapojením možných partnerských univerzit.
7. Po dobu nepřítomnosti
PhDr. J. Vaňková.
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8. KD stanovilo výši odměny za ukončení DS na jiném pracovišti na 5 tis. Kč.
Pracovníci, kteří ukončili interní DS, mohou být odměněni stipendiem.
9. KD projednalo pravidla zadávání kvalifikačních prací, zejména možnost
zadání tématu kvalifikační práce katedrou (bez vědomí studenta) v případě
nedodržení termínu zadání samotným studentem.
10. KD vyslechlo informaci o možnosti využití prostředků z projektu ZČU. Stále
existují prostředky pro hrazení pobytu zahraničního odborníka
na jednorázovou akci (např. přednášku). Podrobnější informace lze v případě
vážného zájmu získat u PhDr. I. Vlachynské na rektorátu ZČU.
11. KD připomíná povinnost VK vyjádřit se k připomínkám v hodnocení kvality
výuky.
V Plzni dne 9. 9. 2013
Zapsal: doc. RNDr. M. Mergl, CSc.
Doc. PaedDr. Jana Coufalová, CSc.
děkanka FPE

