Zápis č. 9/2014-2015 z porady vedoucích kateder a ústavů
dne 2. 6. 2015
Č.j.: MU-IS/46007/2015/235721/PrF
Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni:
Host: Mgr. Ing. Jaroš – vedoucí odd. pro vědu, výzkum a projektovou podporu
Program:
1. Letní provoz
2. Harmonogram zkušebního období podzim 2015
3. Aktuální otázky
4. Různé
ad 1.
Letní provoz
Tajemnice Ing. Přikrylová informovala o přípravě provozu fakulty v době hlavních prázdnin.
Budova bude standardně v srpnu uzavřena pro veřejnost. Provoz knihovny: do 3. 7. 2015
běžný provoz, v červenci do 17,00 hodin, od 1. 8. do 30. 8. 2015 zavřeno, od 31. 8. 2015
běžný provoz. Provoz dalších oddělení bude ještě stanoven.
ad 2.
Harmonogram zkušebního období podzim
Proděkanka Jurníková podala informace o harmonogramu zkušebního období podzim 2015:
• SZZk pro bakalářské studium 7. - 11. 9. 2015
SZZk pro magisterské studium 14. - 18. 9. 2015.
Referentka Marková rozešle rozpisy zkušebních komisí do 20. 6. 2015.
• Obhajoby diplomových prací mohou probíhat po celý měsíc září.
• Prodloužené zkušební období pro předměty za jarní semestr 2015: 31. 8. - 11. 9. 2015.
Termíny zkoušek je nutné vložit do IS 14 dní předem.
• Rozvrhy pro podzimní semestr má Mgr. Pavliňák zpracovány.
V rámci diskuze prof. Fiala vystoupil s poznámkou, že považuje za nedůstojné, aby studenti
neměli absolvovánu obhajobu závěrečné práce před ústní státní závěrečnou zkouškou, která
má být vyvrcholením studia. Nemá na mysli studenty, kteří u obhajoby neuspěli, ale ty, kteří
neměli ani možnost jít k obhajobě před SZZk.
ad 3.
Aktuální otázky
•

Ústav dovednostní výuky a inovace studia – budoucnost a existence
Proděkan Svatoň informoval o závěrech komise, která byla děkankou ustanovena
k provedení analýzy ÚDVIS, posouzení stávajícího stavu a návrhu jeho řešení. Komise
pracovala ve složení: doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc., – předseda, doc. JUDr. Josef Kotásek,
Ph.D., doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D., a Ing. Blanka Přikrylová – členové. Kolegium se
přiklonilo k navržené variantě delimitace činností ÚDVIS spojené s reorganizací Centra
celoživotního vzdělávání a zřízením pracovní pozice koordinátora - právního analytika na
úvazek 1,0 s nástupem od 1. 8. 2015. Reorganizace se předpokládá k 1. 9. 2015. V zájmu

udržitelnosti byly některé předměty již převedeny na katedry, některé ještě převedeny
budou. Na CCV budou v rámci reorganizace zajišťovány činnosti, které nebudou
převedeny na katedry. Jako součást CCV vznikne pracoviště právní praxe a právních
klinik. Reorganizace by měla znamenat úsporu přinejmenším 1 pracovního úvazku.
•

Postup v rámci projektů OPVVV
Na poradu vedoucích kateder a ústavů byl přizván vedoucí odd. pro vědu, výzkum a
projektovou podporu Mgr. Ing. Jiří Jaroš, aby informoval o postupu v rámci projektů
OPVVV. Prostřednictvím powerpoint. prezentace seznámil přítomné s materiálem
Projektové příležitosti a projektová podpora na PrF MU.
V rámci diskuze na dotaz doc. Jančářové, zda budou mezifakultní projekty GAMU,
odpověděl Mgr. Jaroš, že 1. října bude vyhlášena výzva, do konce listopadu bude možné
podat projekty.

•

RIV
Proděkan Kotásek sdělil, že ze souhrnné tabulky výsledků hodnocení za rok 2013
vyplývá, že PrF MU je z právnických fakult ČR nejlepší. V letošním roce hodnocení RIV
neproběhne, v příštím roce budou hodnoceny roky 2014 a 2015 současně. Ve středu dne
17. 6. 2015 ve 14,00 hod. se uskuteční školení k RIV pro doktorandy. Vítáni jsou i učitelé.
Na kolegiu byly projednávány možnosti podpory doktorandů v rámci získávání RIV bodů.
Doktorandi mají možnost čerpat stipendium za publikace, které jsou uznatelné pro RIV.

•

Dlouhodobý záměr MU 2016 - 2020
Děkanka informovala, že na MU probíhají přípravy Dlouhodobého záměru MU 2016 2020. Zítra, tj. v úterý dne 2. června 2015 se uskuteční celodenní jednání všech
pracovních skupin MU. Zúčastní se děkanka, proděkan Svatoň a proděkan Kotásek.
Proděkan Svatoň sdělil, že fakulta bude vycházet z přípravy DZ MU. Žádá vedoucí
kateder o spolupráci. Od září by vedení fakulty rádo na individuálních schůzkách
s každým vedoucím katedry, garanty oborů a předmětů a vedoucími dalších dotčených
pracovišť projednalo podstatná východiska pro směřování katedry/pracoviště pro léta
2016 - 2020. Doc. Svatoň žádá vedoucí o organizační součinnost. Bude sestaven
harmonogram schůzek, na sekretariátě u paní Šimberové si každý vedoucí zvolí termín.

ad 4.
Různé
•

Děkanka omlouvá vzniklou nepřesnost při stanovení termínu konání konference Dny
práva a způsobenou kolizi s termínem konání konference Cyberspace. Termín konání
konference Dny práva se přesouvá na 18. – 19. 11. 2015 (středa – čtvrtek). Konference
Cyberpsace bude probíhat v pátek a v sobotu 27. – 28. 11. 2015.

•

proděkan Škop děkuje doc. Jančářové a doc. Havlanovi za účast na bakalářských
promocích. Žádá přítomné vedoucí, aby garanti oborů podali zprávu, zda se mohou, či
nemohou promocí zúčastnit.

Zapsala: Šimberová
Schválila: doc. Selucká

