Zápis č. 4/2014-2015 z porady vedoucích kateder a ústavů
dne 2. 12. 2014
SZ: MU-IS/115337/2014/182269/PrF
Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni:
Host:
Program:
1. Závěr roku
2. Pedagogické záležitosti
3. Různé

ad 1.
Závěr roku
tajemnice fakulty Ing. Přikrylová
• informovala o vydání Pokynu tajemnice č. 3/2014 - Harmonogram konce kalendářního
roku 2014. Sekretářky obdrží e-mailem, aby mohli být všichni pracovníci na katedře s
pokynem seznámeni. Pokyn je zveřejněn na www v sekci fakultních předpisů. Tajemnice
upozornila vedoucí na důležité termíny, zejména pro vyúčtování cestovních příkazů,
pokladních dokladů, záloh, vyúčtování dohod o provedení práce. Zdůraznila, aby výkazy
byly odevzdány včas.
• V období mezi svátky, tj. ve dnech 29. 12. – 31. 12. 2014 je zaměstnancům fakulty
nařízeno čerpání dovolené, vyjma zajištění nezbytných činností na ekonomickém odd.,
správě budov a podatelně.
• ke katedrovým finančním limitům sdělila, že pokud nebyly spotřebovány, není třeba
kvapně pořizovat nadměrné zásoby. Od nového roku budou mít katedry opět k dispozici
stejné limity pro rok 2015.

ad 2.
Pedagogické záležitosti
proděkan Škop
poskytl vedoucím kateder seznam předmětů bakalářského studia, u kterých je třeba vypsat
řádné i opravné termíny zkoušek dle starých akreditací. Ačkoliv se týká jednotlivců, proděkan
žádá vedoucí, aby dohlédli na to, že tito studenti budou mít možnost studium dokončit, neboť
je v zájmu fakulty umožnit těmto studentům dostudovat.
U nových akreditací proděkan žádá o dodání státnicových otázek pro bakalářské SZZk paní
Novotné. Upozornil také na stanovení termínů zkoušek.
proděkanka Jurníková
• informovala o projednání výsledků ankety kolegiem děkana. Nebyly shledány větší
nedostatky.Vedení fakulty trápí nízká účast studentů v anketě, což na druhé straně dle
tradičních zkušeností znamená, že nejsou závažné připomínky. Pro jarní semestr 2015
bude vytvořena nová podoba ankety. Děkanka dodala, že vedení MU doporučuje dát
možnost učitelům odpovědět studentům na jejich připomínky v anketě.

•
•
•
•

Děkanka dále zmínila, že Ústav dovednostní výuky a inovace studia nabízí další typ
ankety. Nedomnívá se ovšem, že by měla být využívána obecně. Jde o názor poměrně
nezkušených učitelů, založený pouze na teoretických, nikoli empirických znalostech. A
svým způsobem vůbec neodpovídající potřebám fakulty. Například popíráním faktů, které
existují atd.
MU vyhlásila soutěž o nejlepšího učitele. Z Právnické fakulty získal ocenění JUDr. Pavel
Salák, Ph.D.
Byla vydána směrnice proděkana týkající se podmínek zadávání prací.
Pokud na katedře existují PVP, které už katedra nechce obnovovat, nebo vznikly návrhy
na nové PVP, proděkanka žádá o sdělení do konce prosince 2014. Ve 2. polovině ledna by
byly projednány změny studijního plánu.
Proděkanka žádá o vypisování termínů zkoušek v souladu s harmonogramem.

ad 3.
Různé
proděkan Kotásek
• poděkoval všem vedoucím katedrových týmů za včasné dodání zprávy o plnění
stávajících projektů.
• sdělil, že byl ukončen sběr námětů – témat projektů z kateder. Témata byla hodnocena
z pohledu internacionalizace. V průběhu ledna 2015 se bude zpracovávat plán podpory.
Vyjmenoval projekty, které se rozhodl podpořit přímo.
• Zasedání Vědecké rady PrF dne 2. prosince 2014 se ruší z důvodu četných omluv.
Zasedání se bude konat až 3. února 2015. Drobná agenda bude řešena elektronickým
hlasováním.
• Proděkan děkuje všem za návrhy na zahraniční publikace. Upozornil, že Slovensko není
v tomto smyslu považováno za zahraničí.
• Prof. Týč se v rámci diskuze dotázal, zda je možné zařadit letos do edičního plánu
publikační výstupy z konference Dny práva. Proděkan Kotásek ujistil, že ano.
děkanka
• Vánoční setkání zaměstnanců se uskuteční ve středu dne 10. prosince 2014 v zasedacích
místnostech děkanátu č. 109 a 110.
• RMU připravuje normu k hodnocení akademických pracovníků EVAK. Dále připravuje
normu k hodnocení kvality oborů. MU tímto směřuje k tomu, aby si mohla sama
akreditovat studijní programy.
• Byl vydán Pracovní řád Masarykovy univerzity s účinností od 13. 11. 2014. Přítomní
vedoucí obdrželi tento předpis v tištěné podobě. Děkanka stanovuje vedoucím kateder
povinnost seznámit pracovníky na katedrách s Pracovním řádem, a to podpisem
dokumentu s textem seznámení. Termín: 31. 1. 2015. Dodala, že v současné době se
připravuje Etický řád MU.
• Příští porada vedoucích kateder a ústavů se uskuteční až 3. února 2015. Děkanka připraví
program porad na období do konce března.

Zapsala: Šimberová
Schválila: prof. Rozehnalová

