Zápis č. 2/2014-2015 z porady vedoucích kateder a ústavů
dne 7. 10. 2014
SZ: MU-IS/101444/2014/168134/PrF

Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: doc. Galvas
Host:
Program:
1. Specifický výzkum
2. Různé

ad 1.
Specifický výzkum
Specifický výzkum 2014
Proděkanka Gregorová informovala o specifickém výzkumu v roce 2014. Nyní probíhá
poslední fáze realizace, začátkem září se uskutečnila kontrolní schůzka realizátorů.
Nevyskytují se žádné zásadní problémy. Zdůraznila nutnost včasného čerpání prostředků.
Žádá vedoucí o připomenutí na svých pracovištích.
Specifický výzkum 2015
Dne 16. 9. byla výzvou rektora MU vyhlášena soutěž o podporu výzkumných aktivit na MU
pro rok 2015. Děkanka současně výzvu rektora doplnila Opatřením děkana č. 6/2014.
Soutěžní lhůta běží od 17. 9. do 30. 10. Projekt je třeba podat ve stanovené lhůtě přes ISEP.
Zajišťuje Bc. Martina Augustinová. Soutěž je vypsána v našich kategoriích A a B.
Děkanka dodala, že fakulta má zájem podporovat projekty kategorie A a jejich výstupy,
publikace článků, monografií. Podporovány budou publikace pro RIV, podporovány by měly
být i publikace zaměřené na analýzu českého práva.
Podpora vědy a výzkumu pro rok 2015
Vedoucí oddělení pro vědu, výzkum a projektovou podporu Mgr. Ing. Jiří Jaroš připravil
prezentaci o možnostech podpory vědy a výzkumu z RMU pro rok 2015.
Výzvy FRMU, GAMU aj.
Ing. Jaroš informoval o vyhlášení soutěže Fond rozvoje Masarykovy univerzity (FRMU) pro
rok 2015 rektorem MU na podporu pedagogické práce a seznámil s materiálem Pravidla
soutěže FRMU pro rok 2015. V úterý dne 14. 10. 2014 v míst. 025 ve 12,45 – 13,30 hod.
proběhne krátké školení o postupu podání projektu.
Děkanka poznamenala, že katedry, které mají týmy na „moot courts“ apod., mají nyní
příležitost využít možnosti podpory z FRMU.
Projekty Grantové agentury Masarykovy univerzity (GAMU) jsou zaměřeny na podporu
výzkumných projektů. Nutná je významná mezioborovost. Důraz je kladen na nižší
administrativní zátěž.
Děkanka doporučuje věnovat pozornost i dalším výzvám:
Visegrad fund – výstupy zaměřeny na země V4. Děkanka ujišťuje, že stojí za to se pokusit.
Pokud není projekt úspěšný v 1. kole, může uspět v dalším.

Další poskytovatelé:
GAČR – výzvy budou na jaře 2015
Horizont 2020
OP VVV
DG Justice.
Program Podpora výzkumu 2015 a 2016
RMU má záměr uvolnit prostředky s cílem navýšení vědeckého výkonu. Bude však povinnost
50% spolufinancování fakultami. Pro PrF je maximální výše příspěvku 7 mil. Kč, celková
výše bude tedy cca 14 mil. Kč. Mgr. Ing. Jaroš představil program Podpora výzkumu 2015 a
2016 i Pravidla programu podpory výzkumu na MU pro rok 2015.

ad 2.
Různé
děkanka
• Děkanka se hodlá sejít s jednotlivými vedoucími kateder k projednání kvalifikačních
hodnocení a k projednání hodnocení pedagogického zatížení. Nyní je vyhodnocováno 21
týdnů pedagogického zatížení, přechází se na 19 týdnů.
•

proděkan Škop
sdělil, že do 31. 11. 2014 je třeba zpracovat nové otázky pro SZZk u nových akreditací.
Stále však zůstává asi 150 studentů, kteří ještě nemají ukončena svá studia dle starých
akreditací a není jisté, zda budou schopni studium dokončit. Závěr: studijní oddělení
vypracuje seznam těchto studentů, vygeneruje všechny jejich neukončené předměty, aby
jim mohly být umožněny zkoušky a dokončení studia.

tajemnice fakulty Ing. Přikrylová
• oznámila, že jsou připraveny odměny pracovníkům fakulty z dobrých průběžných
výsledků CŽV. Všichni vedoucí kateder dostanou seznam členů katedry a částku
k rozdělení. Návrh rozdělení odměn je třeba odevzdat do 16. 10. 2014 na personální a
mzdové oddělení.
Diskuze:
prof. Bejček
• poděkoval za rekonstrukci chodby u katedry obchodního práva.
• Ke stížnostem studentů adresovaným děkance sdělil názor, že považuje za vhodné, aby se
osobě, které se stížnost týká, byla dána možnost se vyjádřit.

Zapsala: Šimberová
Schválila: prof. Rozehnalová

