Zápis č. 2/2015-2016 z porady vedoucích kateder a ústavů
dne 6. 10. 2015
Č.j.: MU-IS/104000/2015/294721/PrF
Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: doc. Kalvodová
Host:
Program:
1. Specifický výzkum – proděkanka Gregorová
2. Projekty OP VVV – proděkan Kotásek
3. Konference – proděkan Radvan
4. Různé

ad 1.
Specifický výzkum
Proděkanka Gregorová informovala o plnění projektů specifického výzkumu řešených v roce
2015. Průběžná zpráva byla předložena kolegiu na zasedání dne 5. 10. 2015. Většina projektů
plní plánované výstupy i čerpání finančních prostředků. Proděkanka žádá vedoucí, aby na
katedrách znovu připomněli včasné čerpání prostředků a vložení výstupů projektů do IS.
Specifický výzkum pro rok 2016
Dne 15. 9. 2015 byla vydána Směrnice rektora MU č. 3/2015 Grantová agentura MU
(GAMU), vyhlášení soutěže o podporu výzkumných aktivit na MU rektorem Masarykovy
univerzity. V návaznosti bylo vydáno Opatření děkana č. 6/2015, kterým jsou vyhlášeny
preference PrF, jimiž jsou projekty kategorie A. grantové projekty specifického výzkumu a
kategorie B. projekty organizace studentských vědeckých konferencí. Limitace na 1 projekt a
na osobu zůstává ve stejné výši v celkové částce 40 000,- Kč. Soutěžní lhůta běží od 15. 9. do
31. 10. 2015. Projekt se podává prostřednictvím programu ISEP, v písemné podobě je nutné
projekt odevzdat na pracovišti DSP. Součinnost poskytuje Bc. Augustinová. V listopadu se
uskuteční 1. kolo hodnocení. Proděkanka žádá vedoucí o navržení zástupce z kateder do
hodnoticí komise pro předání do 2. kola, které proběhne v prosinci na RMU. V hodnoticí
komisi MU má každá z fakult svého zástupce (za PrF prod. Gregorová nebo prod. Kotásek).
ad 2.
Projekty OP VVV
Proděkan Kotásek zatím nemá bližší informace, žádné výzvy dosud nebyly vypsány.
Způsob vykazování publikační činnosti
Vykazování publikační činnosti se dosud věnovala Mgr. Zejdová, která však k 30. 9. 2015
ukončila pracovní poměr z důvodu odchodu do starobního důchodu. Nyní se bude vycházet
z údajů vložených do IS. Je proto třeba věnovat maximální pozornost tomu, co je vloženo IS.
Do budoucna budou údaje z IS sloužit i jako podklad pro výroční zprávu. Proděkan Kotásek
doporučuje zúčastnit se proškolení pracovníků, které bude uspořádáno dne 6. 11. 2015
v 11,00 hod. v místnosti č. 136 a zároveň bude spojeno se školením o vyplňování RIV.
Organizačně zajistí Mgr. Georgala.

ad 3.
Konference
Proděkan Radvan informoval o průběhu přípravy konference Dny práva. Dosud bylo přijato
již více než 100 přihlášek.
ad 4.
Různé
děkanka
• z některých kateder dostává na vědomí zápisy z porad, z jiných nemá žádné zmínky o
konaných poradách. Prosí vedoucí kateder o zasílání zápisů z porad kateder.
• děkuje prof. Bejčkovi za iniciativu stran pravidelného setkávání studentů DSP. Prof.
Bejček upřesnil, že tato iniciativa vzešla od doc. Kotáska.
• Informace z Akademického senátu PrF – na zasedání AS dne 5. 10. 2015 bylo schváleno
zrušení Ústavu dovednostní výuky a inovace studia k 10. 10. 2015 a byl schválen
novelizovaný Statut PrF MU.
• Dne 30. 9. 2015 se uskutečnila akce „Běh fakultou“ pořádaná spolkem ELSA působícím
na fakultě. Ačkoliv děkanka vyšla spolku maximálně vstříc, akce se nevydařila. Mizivá
účast studentů svědčí o tom, že není z jejich strany o podobné akce zájem. Vedením
fakulty nebudou proto v budoucnu podporovány.
V rámci diskuze prof. Fiala sdělil své výhrady, které měl k této akci a zejména k vyhlášení
děkanského volna hned od počátku jejího plánování. Kromě státních svátků odpadla
udělením děkanského volna další výuka, což narušilo výukové programy.
proděkan Svatoň
• informoval, že byl novelizován Statut PrF MU a Akademickým senátem PrF dne 5. 10.
2015 schválen. Nyní bude předložen ke schválení Akademickému senátu MU, jehož
zasedání je plánováno na 15. 10. 2015. Ukončeno bylo řešení ÚDVIS. AS PrF schválil
zrušení ÚDVIS k 10. 10. 2015.
Změna čl. 15 Statutu PrF MU – název Centrum celoživotního vzdělávání se mění na
Centrum dalšího vzdělávání.
Další změna - ve statutu není již nadále uváděn výčet ústavů. Výčet ústavů bude uveden
v Organizačním řádu PrF.
Centrum dalšího vzdělávání vzniklé k 10. 10. 2015 se dělí na 2 oddělení:
− oddělení pro komerční činnost
− oddělení pro další vzdělávání, které bude mít v náplni činností předměty dovednostní
výuky nepřevedené na katedry, odborné praxe, mezioborová studia, moot courty,
právní kliniky apod.
•

Doc. Svatoň děkuje všem vedoucím, kteří se účastnili jednání k přípravě Dlouhodobého
záměru fakulty, děkance a tajemnici za spolupráci.
Děkanka děkuje proděkanu Svatoňovi za práci odvedenou při přípravě DZ PrF a při řešení
ÚDVIS.

proděkan Škop
• E-learningová osnova pro navazující magisterské studium Veřejná správa
Proděkan společně s doc. Skulovou sestavili tým, který bude kontrolovat všechny
interaktivní osnovy. Nyní bude probíhat vyhodnocování, v únoru 2016 se odevzdává
Akreditační komisi MŠMT k posouzení.

Doc. Skulová zdůraznila, že pokud pro předmět není opora učebnicová, musí být elearningová. Proděkan Škop žádá garanty předmětů o zajištění. Zřetelně musí být
odlišeno, pro jaký studijní program je opora určena.
Prof. Bejček se dotázal, zda u předmětů, pro něž existují učebnice, jsou e-osnovy
považovány za nadstandard? Proděkan odvětil, že e-osnova zpracovaná v přiměřené formě
pro studenty slouží jako průvodce studiem.
•

Proděkan děkuje za spolupráci při ukončování oborů, kterým končí akreditace v říjnu
tohoto roku. Zbývá jediný student, který studium nedokončil.

tajemnice fakulty Ing. Přikrylová
oznámila, že oprava kotelny byla dokončena, Opravuje se ještě topení v aule. S vytápěním
celé budovy bude možné začít od pondělí 12. 10. 2015.
prof. Bejček
upozornil na zbytečné svícení v budově fakulty, které je velmi častým jevem, a vyzývá
vedoucí i ostatní pracovníky, aby v zájmu hospodárnosti věnovali pozornost úspornějšímu
osvětlování prostor fakulty.

Zapsala: Šimberová
Schválila: doc. Selucká

