Zápis č. 6/2014-2015 z porady vedoucích kateder a ústavů
dne 3. 3. 2015
Č.j.: MU-IS/23554/2015/212584/PrF
Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni:
Host:
Program:
1. Různé

•

Děkanka předložila orientační přehled aktuálních počtů studentů. Ve svém komentáři
mimo jiné konstatovala, že v magisterském studiu se jeví jako optimální počet 450
studentů. Přesnější tabulky budou poskytnuty na zasedání kolegia děkana v pondělí dne 9.
března 2015.

•

Tajemnice fakulty Ing. Přikrylová sdělila, že vedoucí kateder a ústavů obdrželi tabulku
finančních limitů jednotlivých kateder a ústavů na rok 2015. Vyšší částky u některých
pracovišť oproti loňskému roku jsou díky nárůstu počtu pracovníků na katedře. V limitech
je uvedena i částka na odměny, které může vedoucí katedry pracovníkům za mimořádnou
práci přidělit dle vlastního uvážení. Na reprezentaci je stejně jako v loňském roce
vyčleněno 3000,- Kč pro každou katedru/ústav.
V rámci diskuze se prof. Fiala dotázal, zda může být limit zvýšen v případě přijetí dalšího
zaměstnance. Tajemnice Ing. Přikrylová odpověděla, že nárůst či úbytek pracovníků na
katedře v průběhu roku již výši limitu neovlivní.

•

Děkanka informovala, že v sobotu dne 7. března 2015 se v hotelu International uskuteční
43. reprezentační právnický ples a dne 25. března 2015 ve 13,00 hod. proběhne
slavnostní otevření knihovny PrF. Celá fakultní veřejnost je na obě akce srdečně zvána.

•

Děkanka informovala, že dne 2. 3. 2015 v 15,00 hodin se konalo veřejné zasedání
Akademického senátu PrF, na jehož programu bylo představení nových proděkanů a
projednání navrhovaného složení budoucího kolegia děkana. Po čtyřhodinovém jednání
akademický senát vydal usnesení, že nedoporučuje kolegium v představeném složení.
K této informaci děkanky byla vedena diskuze bez zápisu.

•

Pokračování diskuze ke koncepci rozvoje dovednostní výuky
Děkanka vyzvala vedoucí, pokud mají další vyjádření k dovednostní výuce, aby jí je
předali v písemné podobě. Téma bude ještě diskutováno.
Proděkan Mrkývka informoval o návrhu vedoucího katedry finančního práva a národního
hospodářství doc. Blažka na převedení předmětů, které jsou oborově spjaty s katedrou,
v zájmu udržitelnosti některých projektových výstupů, z ÚDVIS na katedru finančního
práva a národního hospodářství.

Zapsala: Šimberová
Schválila: prof. Rozehnalová

