Zápis č. 3/2014-2015 z porady vedoucích kateder a ústavů
dne 4. 11. 2014
SZ: MU-IS/110190/2014/177051/PrF

Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni:
Host: Mgr. Ing. Jiří Jaroš
Program:
1. Projekty v příštím projektovém období
2. Různé

Děkanka rozhodla o změně programu dnešní porady a vysvětlila důvod této změny. Otázky
RIV jsou projednávány individuálně s jednotlivými vedoucími kateder a ústavů. Za potřebné
považuje představit možné postupy v OP VVV.

ad 1.
Různé
proděkanka Jurníková
• SZZk – ústní část státních závěrečných zkoušek dle harmonogramu ve dnech 12. 1. – 16.
1. 2015 bakalářské, ve dnech 19. 1. – 23. 1. 2015 magisterské;
• žádá katedry o vypsání opravných termínů, zejména katedru obchodního práva, katedru
správní vědy a správního práva, a to dle staré struktury;
• upozornila na nekonzistentnost u uznávání předmětů. Musí být stanoveny jednoznačné
podmínky pro uznávání předmětů na úrovni garantů.
proděkan Valdhans
oznámil, že na konferenci Dny práva je v termínu pro podání přihlášky evidováno přibližně
500 účastníků. Vzhledem k tak vysokému počtu osob bude nutné zorganizovat doktorandy na
výpomoc v sekcích. Děkanka na středu 19. 11. 2014 od 16,40 hod. vyhlásí děkanské volno.
To se nebude vztahovat na celoživotní vzdělávání a výuku předmětu MVV156K Counseling
and Negotiating.
tajemnice Ing. Přikrylová
podala průběžnou informaci, že práce na rekonstrukci knihovny probíhají dle harmonogramu
prací. Od prosince započnou práce na interiéru knihovny. Předpokládá se ukončení celé
rekonstrukce v polovině března 2015.
děkanka
na základě zjištění upozornila vedoucí kateder na nepořádek v některých kancelářích. Žádá
vedoucí, aby vyzvali pracovníky, u nichž jsou podobné nedostatky zjištěny, k udržování
čistoty a pořádku v kancelářích.

ad 2.
Projekty v příštím projektovém období
Na poradu byl přizván Mgr. Ing. Jaroš, vedoucí oddělení pro vědu, výzkum a projektovou
podporu, aby seznámil vedoucí kateder pomocí prezentace s materiálem k Operačnímu
programu Výzkum, vývoj, vzdělávání (OP VVV). Programový rámec řídí MŠMT a navazuje
na Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost a Operační program Výzkum a
vývoj pro inovace. Zaměření zatím není upřesněno. RMU klade důraz na multioborovost.
Nyní se budou sbírat náměty. Vedoucí obdrželi v tištěné podobě seznam projektových
námětů, ve kterých je zapojena PrF MU.

Zapsala: Šimberová
Schválila: prof. Rozehnalová

