Zápis z jednání Katedry technických věd FŽP
dne 6. února 2012
Účastníci jednání: zaměstnanci katedry dle přiloţené presenční listiny
Jednání zahájil vedoucí katedry doc. Loučka, který přivítal všechny účastníky.
Program jednání:
1) Změny na katedře a fakultě v zimním semestru
2) Financování katedry v roce 2012
3) Studijní záleţitosti v letním semestru
Analytické laboratoře v letním semestru
Přístup do STAG a akademičtí pracovníci na částečný úvazek
Ţádost o rozšíření akreditace NMgr Odpadové hospodářství o kombinovanou
formu studia
4) Různé
K bodu 1
Doc. Loučka uvedl, ţe na začátku prosince 2011 byla zahájena činnost OP VK, která
vedla u většiny pracovníků ke změnám pracovních smluv i k řadě organizačních změn.
V souvislosti s tímto projektem byly na katedru přijati i noví pracovníci, zatímco v rámci
fakulty došlo z úsporných důvodů k odchodu několika pracovníků fakulty.
K bodu 2
Doc. Loučka uvedl, ţe v letošním kalendářním roce bude podle dohody Kolegia
děkana rozpočet fakulty připraven v dělení na jednotlivé katedry, kdy dotace MŠMT
přidělená fakultě podle přepočteného počtu studentů bude rozdělena na katedry podle
tzv.“studentokreditů“. Rozdělení institucionálních prostředků bude provedeno podle „bodů
RIV“ získaných jednotlivými katedrami. Podrobně rozebral, v jaké situaci katedra bude
v letošním kalendářním roce.
K bodu 3
Laboratorní cvičení pro studenty prezenčního studia začínají v druhém týdnu
letního semestru, tj. od 20. 2. 2012. Studenti nahlásí svým vyučujícím pracovní
dvojice nejpozději do 15.2. Vyučující pak předají urychleně seznamy Ing. V.
Synkovi, aby mohly být rozpisy skupin s pořadím úloh vyvěšeny na nástěnce
laboratoře. Na prvním cvičení je probírána bezpečnost práce v laboratoři a
analytické výpočty. Je vhodné si zajistit na tuto lekci učebnu místo laboratoře,
pokud bude dle rozvrhu některá volná. Studenti kombinovaného studia
začínají laboratorní cvičení v pátek a sobotu 9. a 10. 3. Platí rozpis vyučujících
pro vedení laboratoří, který byl rozeslán 24. 11. 2011; je vyvěšen na nástěnce
před laboratoří. Laboratoř je vybavena novými fotometry V 1200 (úloha
Stanovení ţeleza spektrofotometricky), vyučující se seznámí s jejich obsluhou.
Vyučující, kteří jsou na FŢP zaměstnáni jen na částečný úvazek, mohou mít
přístup do systému STAG jako vyučující (autorizovaný) jen v semestru, ve
kterém učí na základě smlouvy. Po skončení smlouvy na daný semestr je tento
přístup automaticky zrušen a přístup musí být pro další semestr, v němţ je
smlouva opět uzavřena, znovu obnoven. To se děje na základě ţádosti, kterou
podá vedení katedry. Vyučující na částečný úvazek si proto musí stupeň svého

přístupu do systému na začátku semestru překontrolovat. V případě, ţe
vyučující nemá autorizovaný přístup do systému, ale má nárok na tento přístup
(aktivní smlouva), upozorní vedení katedry, ţe je třeba poţádat o zřízení tohoto
přístupu. V případě, ţe vyučující v daném semestru neučí a potřebuje provést
v systému zápis nebo získat informace, na které se prostým pohlíţením
nedostane, můţe poţádat sekretářku katedry pí Judlovou, která má přístup do
systému. Tuto sluţbu ale nelze zneuţívat, pokud vyučující přístup do systému
má.
Doc. Loučka informoval, ţe ke konci února bude VR UJEP projednávat
předloţení návrhu na rozšíření akreditace NMgr Odpadové hospodářství o
kombinovanou formu studia.
K bodu 4
Konzultační hodiny – do dnešního dne byl termín pro dodání informace o
konzultačních hodinách v letním semestru. Termín konzultačních hodin dosud nedodal ing.
Zavoral.
Zapsal: doc. Loučka

