Zápis z jednání Katedry technických věd FŽP
dne 17. 9. 2014
Účastníci jednání: zaměstnanci katedry dle přiložené presenční listiny.
Program jednání:
Zahájení akademického roku 2014/15.
1. Počty studentů
2. Úvazky jednotlivých pracovníků
3. Čerpání finančních prostředků
4. Konzultační hodiny
5. Reakreditace studijních programů a oborů
6. Termíny v zimním semestru.
7. Školení z bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.
8. Různé.
K bodu 1.
Doc. Loučka uvedl, že
v novém akademickém roce pokračuje ukončování presenční a kombinované
formy studijních oborů Vodní hospodářství a Ochrana životního prostředí
v průmyslu. Skončil pracovní poměr ing. Zavorala (na naší katedře), ing.
Davida, ing. Víta, ing. Válek bude pokračovat formou dohody o pracovní
činnosti,
bude pokračovat činnost pracoviště Most, i když počet nově přijatých studentů
obou forem studia nedosáhl 50,
odhadem poklesne počet financovaných studentů celkem opět o 10 % (fakulta
se blíží číslu 700 financovaných studentů vzhledem k počtu 1200
financovaných studentů v roce 2008),
roste počet studentů v NMgr programech, které učíme „zadarmo“,
není jasné, kolik studentů se zapíše do navazujícího magisterského studijního
programu „Analytická chemie životního prostředí a toxikologie“. Dle sdělení
děkana doc. Pavlíka výuka bude otevřena v letošním akademickém roce.
K bodu 2.
Ke konci letošního roku skončí projekt ENVIMOD. Ve mzdových prostředcích to
znamená pro katedru 28 %!! Více či méně se tato skutečnost dotkne všech pracovníků
katedry.
K bodu 3
Rozpočet v kalendářním roku 2014 se řídí již zavedenými pravidly. V současnosti
platí:
čerpání rozpočtu katedry v letošním kalendářním roce probíhá dobře, je stále
možné čerpat i z provozních nákladů,
katedra má i finanční rezervu (viz zavedená pravidla).

K bodu 4
Všichni akademičtí pracovníci sdělí paní Judlové nejpozději do týdne (tj. do 24. 9.)
konzultační hodiny v zimním semestru.
K bodu 5
Reakreditaci studijních programů a oborů projednává právě v těchto dnech
Akreditační komise. Zápis z jednání bude zveřejněn pravděpodobně příští týden.
K bodu 6
Termíny v zimním semestru:
Uzavření databáze STAG pro akademický rok 2013/2014………..20.9.
Zahájení akademického roku……………………………………….15.9.
Zahájení výuky……………………………………………………...22.9.
Výuka končí ………………………………………………………..20.12.
SZZ…………………………………………………………………12. až 16.1. 2015
Zkouškové období ………………………………………………… 5.1. až 7.2.2014
K bodu 7
Školení z bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.
Dr. Synek provedl periodické školení zaměstnanců z bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci (Směrnice kvestora č.3/2008) a školení zaměstnanců o požární ochraně (Směrnice
rektora 2001/02-1).
K bodu 8
1) Dr. Synek upozornil, že po termínu uzavření STAGu pro akademický rok 2013/2014
je vyloučené uznávat a zapisovat zápočty nebo zkoušky pro tento akademický rok.
Dále připomněl některá důležitá ustanovení Studijního a zkušebního řádu UJEP, čl. 4
Kontrola studia předmětů.
2) Dr. Synek požádal garanty předmětů, aby zkontrolovali správnost a úplnost popisů
svých předmětů v systému STAG, zároveň aby zkontrolovali a případně aktualizovali
informace o učebních textech (např. v souvislosti s výstupy z programu ENVIMOD)
na webových stránkách katedry (vnitřní informace/Učební texty KTEV). Požadavky
na změny je třeba zaslat na e-mailovou adresu Dr. Synka, budou souhrnně předány
proděkanovi pro studium.
3) Doc. Janoš požádal všechny řešitele projektu Envimod o podklady pro průběžnou
monitorovací zprávu.
4) Doc. Janoš informoval o přípravě Programu výzkumné infrastruktury (Univerzita
Palackého v Olomouci, UJEP, ústavy AV ČR.
Zapsal: doc. Loučka

