POZVÁNKA
Ve středu 24. 3. ve 14.00 se v aule koná představení kandidátů na děkana FŽP. Jste všichni srdečně zváni. Volba
děkana proběhne 19. 4. 2004 akademickým senátem FŽP. Na děkana kandidují:
Ing. Miroslav Richter, Ph.D., Eur Ing.
„Do voleb děkana vstupuji s plánem postupného přechodu od
extenzivního ke kvalitativnímu rozvoji studia a fakulty. Důraz kladu
také na zvýšení počtu navazujících magisterských studijních
oborů. Klíčem ke splnění bude posílení pedagogického sboru
pracovníky s praxí ve stálém pracovním poměru“.

Doc. Ing. Josef Seják, Csc.
„Šanci působit ve funkci děkana FŽP beru jako výzvu k zahájení
postupných změn ve struktuře výuky interdisciplinárním směrem,
potřebným z hlediska požadavků udržitelného rozvoje. Na základě
svých četných mezinárodních kontaktů do roka naváži nové
mezinárodní vztahy, které vytvoří novou kvalitu práce fakulty, posílí
její renomé a otevřou studentům nové možnosti tvůrčí
seberealizace“.

Životopisy obou kandidátů:
Ing. Miroslav Richter, Ph.D., Eur Ing.

Doc. Ing. Josef Seják, CSc.

- VŠCHT Praha, obor Anorganická chemie
- ´71-´92 - SCHZ Lovosice jako provozní technolog, vedoucí
technolog, vedoucí provozu ledku vápenného a NPK-1,
samostatný vývojový a výzkumný pracovník a vedoucí
odboru závodního výzkumu
- ´92-´04 - UJEP jako odborný asistent na FŽP, vedoucí
katedry technických věd, proděkan pro studium a rozvoj
fakulty, proděkan pro vědu a zahraniční vztahy
- ´00 - udělen titul Eur Ing. Evropskou federací národních
inženýrských asociací FEANI
- ´01 - udělen titul Ph.D. po absolvování doktorandského
studia oboru anorganické technologie na Fakultě chemickotechnologické Univerzity Pardubice
- Na FŽP vyučuje předměty: Průmyslové technologie –
úvod, Průmyslové technologie I a III (podíl na výuce),
Technologie ochrany ŽP, Průmyslové regiony a zóny.

- VŠE Praha
- ´68-´93 – Ekonomický ústav ČSAV jako výzkumný,
vědecký a vedoucí vědecký pracovník se zaměřením na
problematiku ekonomie a ekonomické efektivnosti,
ekonomiky zemědělství, oceňování přírodních zdrojů a ŽP
- od ´93 – Český ekologický ústav jako vedoucí oddělení
environmentální ekonomiky
- od ´99 - ´03 – ředitel ČEÚ
- Publikuje v mezinárodním odborném tisku, spolupracuje
v mezinárodních výzkumných týmech, vykonává funkci
národního koordinátora pro Evropskou agenturu pro ŽP a
byl členem její řídící rady. Je členem pracovní skupiny
OECD v Paříži pro ekonomické aspekty biodiverzity. V r.
2002 byl vedoucím autorského týmu, který připravil pro
MŽP dokument „Návrh strategie udržitelného rozvoje
České republiky: Od ekonomického růstu k udržitelnému
rozvoji“. Jako člen mezinárodního autorského týmu se
podílel na tvorbě mezinárodní učebnice environmentální
ekonomie pro univerzity Ukrajiny a Ruska, vydané anglicky
a rusky.
- Na FŽP vyučuje předmět Hodnocení a oceňování
přírodních zdrojů.

