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Zápis č. 6 z veřejného zasedání AS FF UJEP,
konaného dne 9. 12. 2008

PŘÍTOMNI:
• komora akademických pracovníků:
•

studentská komora:

Doc. PhDr. Miroslav Kryl,
Mgr. Martin Nitsche, Ph. D.
Mgr. Michal Červenka, Josef Trnka, Jan Tříska,
Bc. Martin Zubík

OMLUVENI:

Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.,
Mgr. Martin Veselý, Ph. D.,
Mgr.Jakub Pátek,

HOSTÉ:

PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D,
Ing. Terezie Tahalová

PROGRAM:
1. Žádost o schválení rozpočtových změn
2. Informace o ukončení transformace
3. Informace o výsledcích evaluace na UJEP
4. Různé
bod č. 1
Tajemnice Ing. Tahalová předložila senátorům 2 rozpočtové změny:
a) První rozpočtová změna spočívá v převedení části státní dotace – v poměru odpovídajícímu podílu
na vyžádané výuce na FUUD v zimním semestru 2008/2009 – z rozpočtu FF UJEP do rozpočtu FUUD
UJEP – převáděná částka 150.000,- Kč.
b) Druhá rozpočtová změna souvisí se závazkem FF UJEP vůči PF UJEP, jedná se o poměrové
vyjádření krytí provozních nákladů za kalendářní rok 2008 – převáděná částka 217.300,- Kč.
Tajemnice Ing. Tahalová upozornila senátory na ponížení výše uvedené částky o Kč 100.000,související s provozem ÚK PF, která byla dohodnuta s PF.
Usnesení:
AS FF UJEP v souladu s ustanovením § 27 odst. 1 písm. c, zákona schvaluje rozpočtovou změnu
v bodě č. 2 písm. a)
(6-0-0)
AS FF UJEP v souladu s ustanovením § 27 odst. 1 písm. c, zákona schvaluje rozpočtovou změnu
v bodě č. 2 písm. b)
(5-1-0)

bod č. 2.
Dr. Hrubá, informovala senátory o průběhu jednání ohledně transformační smlouvy.

bod č. 3
Paní děkanka seznámila senátory s podrobnostmi kolem jednání s akreditační komisí jak na půdě
UJEP (15. 10. 2008), tak i z jednání v Litomyšli (25.11.08) a s výsledky transformace, resp. s návrhem
závěrečné zprávy o hodnocení. Z jednání s AK vyplynulo, že všechny fakulty UJEP získaly akreditaci
na 6 let pro všechny obory s tím, že za 2 roky proběhne kontrola. Senátoři poté vedli k tomuto bodu
diskusi.

bod č. 4
- Dr. Hrubá informovala přítomné o tom, že dne 17. 12. v 10.00 hod. bude prezentováno Centrum pro
dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví a všechny přítomné na tuto prezentaci pozvala.
- Dále senátoři s děkankou FF UJEP diskutovali o reformě terciárního vzdělávání.

Bc. Martin Zubík
místopředseda FF UJEP

Zapsala: Bc. Krchovová

