Zápis č. 6 z veřejného zasedání AS FF UJEP,
konaného dne 26. 5. 2010

PŘÍTOMNI:
•

komora akademických pracovníků: Mgr. Martin Nitsche, Ph.D.
Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.,
Mgr. Vilém Zábranský

•

studentská komora:

Bc. Josef Trnka, Soňa Donátová,
Jan Grisa, Jakub Doležel

OMLUVENI:

Mgr. Martin Veselý, Ph. D.
Mgr. Eva Krovová

HOSTÉ:

Ing. Terezie Tahalová
Mgr. Kateřina Tošková
Mgr. Daniel Kroupa, Ph.D.

PROGRAM:
1. Zahájení
2. Rozpočtové změny
3. Návrh na změnu rozpočtu r. 2010
4. Změna v Organizačním řádu FF UJEP
5. Projekt OPVK
6. Různé

bod č. 1
Zasedání AS FF UJEP zahájila místopředsedkyně senátu sl. Donátová, která přivítala členy
senátu a a konstatovala usnášeníschopnost.
bod č. 2
Ing. Tahalová, tajemnice fakulty, okomentovala a předložila senátorům ke schválení dvě
rozpočtové změny.
a) Vnitřní rozpočtová změna spočívá v převedení části státní dotace – v poměru
odpovídajícímu podílu na vyžádané výuce Fakulty umění a designu v letním semestru
2009/2010 – z rozpočtu FF UJEP do rozpočtu FUD UJEP – převáděná částka
35.000,- Kč.
b) Vnitřní rozpočtová změna spočívá v převedení části státní dotace – v poměru
odpovídajícímu podílu na vyžádané výuce CJP v letním semestru 2009/2010 – z rozpočtu
FF UJEP do rozpočtu PF UJEP – převáděná částka 28.000,- Kč.

Usnesení
AS FF UJEP v souladu s ustanovením § 27 odst. 1 písm. c, zákona schvaluje rozpočtovou
změnu v bodě č. 2 písm. a)
(7-0-0)

AS FF UJEP v souladu s ustanovením § 27 odst. 1 písm. c, zákona schvaluje rozpočtovou
změnu v bodě č. 2 písm. b)
(7-0-0)

bod č. 3
Dále Ing. Tahalová předložila senátorům návrh na změnu rozpočtu týkající se roku 2010. Tato
změna nastala v souvislosti s řešením projektu Cíl 3 - Průzkum a dokumentace malých památek v
česko-saském příhraničí. Tajemnice FF UJEP požádala o schválení rozpočtového navýšení v roce
2010 v max. částce Eur 58.040,-, tj. Kč 1.500.000,-. Tato částka bude do rozpočtu převedena z fondu
provozních prostředků. Ing. Tahalová dále sdělila, že ačkoliv byl projekt zahájen již v srpnu 2009,
poslední dokumenty byly podepsány Lead Partnerem a SAB až 20.4.2010. Vzhledem k tomu, že
projekt nefunguje na bázi zálohových plateb, je nutné předfinancování částky z vlastních zdrojů.
Částka bude za 6-9 měsíců proplacena (85% částky refunduje Saská banka, 5% částky refunduje
ministerstvo ZV a 10% bude hrazeno jako spoluúčast UJEP z rektorátních zdrojů). Předpokládaný
návrat částky bude 12/2010 – 03/2011
Usnesení:
V souladu s ustanovením § 27 odst. 1 písm. c, zákona členové senátu schválili návrh na změnu
rozpočtu.
(7-0-0)
bod č. 4
Senátorům byl předem zaslán návrh na změnu v Organizačním řádu FF UJEP. Tyto změny
spočívají v řešení personálního zázemí na odd. pro vědu, které vyvstaly v souvislosti se změnou
financování VaV a s narůstající agendou oddělení pro vědu a zahraničí. Oddělení pro vědu a
zahraniční vztahy bude organizačně rozčleněno na vedoucí oddělení a referenty/ky (referent/ka pro
zahraniční vztahy, referent/ka pro ediční činnost). Toto oddělení bude řízeno proděkanem pro vědu a
zahraniční vztahy.
Připomínky:
Dr. Cornejo požádala o genderové úpravy názvů funkcí v celém znění Organizačního řádu FF UJEP.
Usnesení:
AS FF UJEP vzal výše uvedený materiál na vědomí.
bod č. 5
Senátoři předem obdrželi stručnou charakteristiku projektu včetně rozpočtu v rámci OP VK prioritní
osa 2.2 s názvem „Kombinované učitelské studium na Filozofické fakultě UJEP“. Cílem projektu je
přispět ke zvyšování kvalifikovanosti pedagogických pracovníků základních a středních škol v oblasti
historie a společenských věd, a to prostřednictvím zdostupnění vysokoškolského studia těchto oborů
na Filozofické fakultě Univerzity J. E. Purkyně (FF UJEP) cílové skupině pedagogických pracovníků s
nedostatečnou kvalifikací, případně budoucím pedagogům. Tento projekt senátorům blíže
okomentovala Mgr. Tošková, která seznámila přítomné i s celkovým rozpočtem projektu. Senátoři
vedli diskusi nad tímto bodem.
Připomínky:
Mgr. Zábranský požádal o doplnění rozpočtu o položku licencí – přístup k on-line databázím knih.
Usnesení:
V souladu s nařízení Doc. Ing. Loučky, CSc. prorektora pro vědu a zahraničí, členové senátu schválili
projekt OP VK, prioritní osa 2, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání.
(7-0-0)

Různé
1. Pan Grisa informoval přítomné o setkání paní rektorky se zástupci studentských komor AS FF, PřF
a PF. Toto setkání iniciovali senátoři AS PřF. Cílem jednání bylo získat podporu vedení UJEP pro
společné kroky - vzbudit zájem studentů UJEP o dění na příslušné fakultě, resp. o práci
akademického senátu příslušných součástí, ale i UJEP.
2. Tajemnice stručně informovala členy senátu ohledně dopisu ing. Václava Petržíly (bývalého
kvestora UJEP), který se snaží, kromě jiného, zpochybnit proces veřejné zakázky na projektovou
dokumentaci k budovám F1 a F2, která se uskutečnila v říjnu 2009. Filozofická fakulta již provedla
opatření - právní rozbor celého případu, kde byla zcela zbavena jakéhokoliv pochybení.
3. Na zasedání AS UJEP byl pozván Dr. Kroupa, vedoucí katedry politologie a filozofie, aby předložil
harmonogram tvorby akreditace doktorského studijního oboru Politologie. Pan Dr. Kroupa sdělil, že
prioritou katedry politologie a filozofie je úspěšně projít evaluací, která se uskuteční na podzim tohoto
roku. Do té doby nebude v této věci podnikat žádné kroky. Příprava akreditace doktorského studia
oboru Politologie je jeho názoru otázkou střednědobého horizontu. Dr. Kroupa dále okomentoval
současné personální složení a kvalifikační růst na KPF.
4. Dr. Veselý obdržel od předsedy AS UJEP dopis s žádostí o nominaci člena FF UJEP do hlavní
volební komise AS UJEP a zajištění dílčí volební komise pro volby do AS UJEP. Senátoři zvolili do
hlavní volební komise AS UJEP studenta Jana Grisu. Složení dílčí volební komise bude schváleno na
červnovém zasedání AS FF UJEP.

Příští zasedání AS FF UJEP se uskuteční dne 22. 6. 2010 od 11 hod.

Soňa Donátová
místopředsedkyně AS FF UJEP

Zapsala: Bc. Hana Krchovová

