Zápis č. 7/2016 z veřejného zasedání AS FF UJEP,
konaného dne 21. 9. 2016
Přítomni:
•

•

Komora Akademických pracovníků:

Studentská komora:

Mgr. Jakub Pátek, Ph.D.
PhDr. Jiří Koumar, Ph.D.
Mgr. Josef Märc
Bc. Jiří Myroniuk
Mgr. Jan Grisa

Omluveni:

Doc. Mgr. Martin Veselý, Ph.D.
Bc. Radek Rákos
Mgr. Eva Krovová
Bc. Michal Jirman

Hosté:

doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.
Ing. Terezie Tahalová
Mgr. Jan Kvapil, Ph.D.

Program:
1. Pilotní projekt: Centrum podpory výuky německého jazyka v interkulturní vzdělávání
2. Projekty OP VVV
3. Sankce
4. Volby do AS UJEP

Bod 1
Mgr. Jakub Pátek, Ph.D., předseda senátu přivítal přítomné, konstatoval, že senát je
v usnášeníschopném počtu a předal slovo dr. Kvapilovi.
Senátoři byli seznámeni se záměrem katedry germanistiky rozšířit organizační strukturu katedry o
Centrum podpory výuky německého jazyka v interkulturní vzdělávání, jehož cílem by bylo
systematicky podporovat a zvyšovat kvalitu výuky německého jazyka v severočeském regionu. Na
zahájení centra KGER žádala o finanční prostředky z Euroregionu Labe – 17500 Euro (475 tis. Kč),
doba řešení projektu 1. 10. 2016 – 31. 12. 2017. Euroregion Labe se písemně zavázal uhradit
spoluúčast ve výši 15%. Úhrada spoluúčasti bude proplacena až po úspěšné realizaci projektu
nejpozději do 1 měsíce po doručení dotace z Fondu malých projektů Euroregionu Labe leadpartnerovi projektu. Náplň projektu vč. rizik okomentoval dr. Kvapil
Usnesení
AS FF UJEP schválili záměr KGER vč. projektu „Pilotní projekt: Centrum podpory výuky německého
jazyka a interkulturního vzdělávání“.
(5 ano – 0 ne – 0 zdržel se)

Bod 2
Doc. Hrubá, děkanka fakulty okomentovala projekty OP VVV.
1. OP VVV.
Připravované a podané projekty FF ve spolupráci s FUD na podporu školy doktorských studií:
a) Arts and Humanities - modernizace humanitních a uměleckých doktorských
studijních programů na UJEP, v rámci kterého byly uzavřeny smlouvy o spolupráci s FF
UK, HÚ AV a FF Pardubice, náplní spolupráce je příprava modernizací stávajících SO,
které by měly vyústit v jejich novou reakreditaci.
b) Arts and Humanities - zkvalitnění infrastruktury pro humanitní a umělecké
doktorské studijní programy na UJEP, který je zaměřen na modernizaci infrastruktury
doktorských stávajících studijních programů
V rámci OP VVV univerzita podala 3 projekty na podporu škol doktorských studií na UJEP.
Byl podán celouniverzitní projekt v rámci OP VVV „Škola pro všechny“ zaměřený na inkluzivní
vzdělávání, ve kterém má FF svůj podíl, konkrétně je FF realizátorem klíčové aktivity 4:
Rozvoj spolupráce pedagogických pracovníků, sociálních a zdravotních služeb a rodiny ve
vzdělávání
Do celouniverzitního projektu U21 – fakulta se zapojí prostřednictvím:
c) KA02 Podpora a rozvoj polytechnických studijních programů – garant PřF; zapojení
fakulty formou reakreditace studijního oboru Dokumentace památek + vznik několika
předmětů vyučovaných v AJ spolu s nákupem přístrojů:
a. Soubor přístrojového vybavení a SW na 3D dokumentaci trojrozměrných
předmětů: 5,3 mil.
b. Laboratoř výpočetní techniky: 1,6 mil.
d) KA03 Podpora a rozvoj studijních programů pro pedagogické pracovníky – garant
PF; Cílem projektu je akreditace nových (tj. dlouhých magisterských) oborů učitelství pro
ZŠ a všechny prostředky jsou určené k tomu cíli. Modernizace stávajících programů pak
půjde v závislosti na shodě nových oborů s ostatními studijními programy. Tam, kde bude
nalezena nějaká míra shody (např. stejné předměty studijních plánů, apod.) bude možné
případné zapojení FF. Tento okruh FF analyzovala jako velice rizikový s ohledem na
monitorovací indikátory, neboť výstupem, resp. monitorovacími indikátory mají být
akreditace dlouhých MGR. oborů učitelství pro ZŠ.
c) KA05 Relevance studijních programů pro potřeby trhu práce – garant FSE; zapojení
FF zejména do podaktivit „c“ a „d“ (viz níže)
a) Trh práce v Ústeckém kraji (ČR) a UJEP: A) pořádání workshopů pro
zaměstnavatele a budoucí a čerstvé absolventy - relevance profilu skutečných
výstupních kompetencí absolventů z pohledu zaměstnavatele, hodnocení
připravenosti pro vstup na trh práce; B) analytická část: tvorba IT nástroje pro
komunikaci s absolventy, realizace analýz regionálního trhu práce, nastavení
mechanismu a metodiky dlouhodobého sledování situace absolventů na trhu práce a
praktického využívání získaných informací v rozhodovacích procesech managementu
součástí UJEP
b) Podnikavost studentů UJEP: šetření mezi studenty na téma podnikání a
podnikavost, realizace workshopů a kurzů pro studenty zaměřených na vstup do
podnikání, zakládání firem atd., vytvoření atraktivního sdíleného prostředí pro
kooperaci studentů, začínajících podnikatelů a etablovaných firem
c) Alumni kluby: IT nástroj pro správu komunikace s absolventy, návazně na
podaktivitu „a“ metodická podpora a vznik fakultních alumni klubů.
d) Zvyšování kompetencí akademických pracovníků ve vztahu k aktuálním
trendům na trhu práce: realizace workshopů pro pedagogy, tvorba a implementace
inovativních
nástrojů
podporujících
prakticky
orientovanou
výuku.

Usnesení
AS FF UJEP vzal předložené informace na vědomí. Zároveň ale požaduje po děkance FF UJEP, aby
byl v průvodním listu jasně stanoven závazek jednotlivých fakulty k podílu na případných sankcích či
odvodech za nenaplnění monitorovacích indikátorů a nezpůsobilých výdajích, proporčně odpovídající
podílu fakult na celkovém objemu vynaložených finančních prostředků projektu.
(5 ano, 0 ne, 0 zdržel se)

Bod 3
Doc. Hrubá okomentovala výsledek přezkumného řízení k uděleným sankcím projektu. Celková výše
odvodu byla vyčíslena na 8 406 859,- Kč, penále za prodlení s odvodem ve výši 5 402 216 Kč. UJEP
uhradila příslušný odvod (50 % rektorát, 50% FF). Univerzita je přesvědčena, že nedošlo k porušení
rozpočtové kázně, neboť dotační podmínky byly z její strany řádně splněny a především byl zcela
naplněn účel projektu. UJEP uplatní veškeré relevantní důvody hodné zvláštního zřetele v žádosti o
prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně u Generálního finančního ředitelství. Na zpracování
těchto žádostí bude přizvána právnická nebo fyzická osoba specializující se na právní a daňovou
legislativu. U úhrady penále univerzita požádá správce daně o posečkání, a to do doby
předpokládaného částečného nebo úplného zániku povinnosti uhradit daň.

Usnesení
AS FF UJEP vzali na vědomí.

Bod 4
Mgr. Jakub Pátek informoval senátory o plánovaných volbách do akademické i studentské komory AS
UJEP. Požádal dr. Koumara a Bc. Myroniuka, Mgr. Grisa, aby se ujali funkce volební komise.

Mgr. Jakub Pátek, Ph.D.
předseda AS FF UJEP

