Zápis z jednání kolegia děkana ze dne 16. 11. 2015, č. 20/2015
Přítomni:
Omluveni:

RNDr. Miroslav Randa, Ph.D., Ing. Pavel Mičke, PaedDr. Josef Kepka CSc.,
PaedDr. Vladimír Sirotek, CSc., doc. Mgr. MgA. Jiří Bezděk, Ph.D.,
doc. PhDr. Jana Miňhová CSc., doc. Ing. Václav VRBÍK CSc., PhDr. Lucie
Rohlíková, Ph.D.,

1. KD děkuje KHK za vzornou reprezentaci FPE ZČU při realizaci
přednáškového cyklu v rámci Výroční konference ČNS IAML a Hudebního
semináře ve dnech 21. 10. a 22. 10. 2015 v Polanově síni KMP.
2. KD děkuje KHK za vzornou přípravu a průběh Slavnostního vzpomínkového
večera na významného sbormistra a pedagoga dr. Jaromíra Klobouka
dne 10. 11. v hotelu Continental.
3. KD děkuje KAN za vzornou organizaci konference Ideas That Work
Conference, která se konala 5. 11. 2015 v prostorách Gymnázia, Mikulášské
nám. 23, Plzeň.
4. KD zpracovávalo plnění aktualizace Dlouhodobého záměru FPE ZČU na rok
2015
Projekty:
5. KD vzalo na vědomí informaci prod. Bezděka o jeho účasti na poradě
proděkanů VaV u prorektora Kaisera, kde se řešilo nové vypsání SGS
a projektu SVK
6. KD upozorňuje všechny tvůrce a řešitele projektů, aby včas komunikovali
s projektovým týmem FPE (především s dr. Rohlíkovou) a zadávali své
projekty do GaP na https://obd.zcu.cz/
7. KD schválilo vypsání projektu BAPE a zadalo prod. Bezděkovi jeho
formulování
Mobility a studium:
8. KD informuje všechny akademické pracovníky i studenty, že v sekci
Zahraniční vztahy a na úřední desce na webových stránkách FPE byl
zveřejněn Pokyn č. 05PD/2015 Vyhlášení výběrového řízení na obsazení míst
v programu Erasmus+ v akademickém roce 2016/2017, aktivita: studentská
mobilita a Pokyn č. 04PD/2015 Vyhlášení výběrového řízení na obsazení míst
v programu INTER-16 v roce 2016.
9. KD informuje, že byl vydán Pokyn č. 06PD/2015 k výplatě prospěchových
stipendií v akademickém roce 2015/16. Pokyn a seznam studentů, kterým je
prospěchové stipendium přiděleno, je zveřejněn na webových stránkách FPE
v sekci studium a na úřední desce.

Různé:
10. KD vzalo na vědomí informaci prod. Kepky, že na základě návrhů některých
kateder byl rektorátu předán návrh oblastí spolupráce FPE s Prazdrojem
a Městem Plzeň.
11. Prod. Bezděk poukázal na malou reklamu publikací vydavatelství ZČU a jeho
malou schopnost obchodně spolupracovat s vydavatelstvími dalších univerzit.
V této souvislosti pokládá jeho rozhodnutí o zpětném odprodeji
tzv. „neprodejných“ titulů za neadekvátní.
12. Pan tajemník upozorňuje, že byla vydána nová směrnice 35R/2015 Správa
a provoz služebních bytů a ubytoven. Zájemci o služební byt se mohou
obracet přímo na vedoucí PO Mgr. Š. Rábovou.
13. KD projednalo zprávu o hospodaření fakulty za období 1. – 10. 2015. Fakulta
jako celek nepřekračuje rozpočet schválený AS ZČU (zdroj 1111).
Také čerpání v činnostech 1311 a ve vlastních příjmech je v souladu
s rozpočtovými pravidly.
14. Pan tajemník upozorňuje na termín 4. 12. 2015, do kterého mohou katedry
předávat žádanky na vystavení objednávek. Po tomto termínu budou
objednávky vystaveny jen na základě řádně zdůvodněné žádosti schválené
panem kvestorem.

Zapsal: doc. Mgr. MgA. Jiří Bezděk, Ph.D.

RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.
děkan FPE

