Zápis č. 6/2015-2016 z porady vedoucích kateder a ústavů
dne 1. 3. 2016
MU-IS/23701/2016/ 342067/PrF
Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: doc. Radvan (prac. cesta)
Host:
Program:
1. Studijní otázky – prod. Jurníková, prod. Škop
2. Rozpočet – Ing. Přikrylová
3. SVOČ – prod. Radvan
4. Projekty OP VVV – prod. Kotásek
5. Různé

ad 1.
Studijní otázky
proděkanka Jurníková
• potvrdila, že seminář stále trvá 90 min., nemění se na 100 min. Na PrF tomu tak bude i
nadále v následujícím akademickém roce
• žádá vedoucí kateder, aby uložili všem garantům předmětů vyhodnotit anketu. Poté anketu
vyhodnotit v rámci katedry. Anketa není jen záležitostí vedoucích kateder.
• U magisterského studijního programu Právo a právní věda, který v příštím roce bude
zařazen do evaluace, bude věnována pozornost studijnímu plánu, zda u některých
předmětů nenastal čas na změnu.
• Zkouškové období je ukončeno. Proděkanka prosí zkontrolovat, zda je vše, co se týče
zkoušek v pořádku po stránce formální i obsahové.
• Ukončení projektů FRMU – doporučuje vyhodnotit, zda měly projekty pro katedru
význam.
• Výjimky – u mnoha žádostí o udělení výjimky jde o vstup do předmětů, kde student
nesplnil prerekvizity. Proděkanka žádá garanty, aby si vždy prostudovali, jaký je důvod
žádosti o výjimku a zda má žadatel všechny prerekvizity splněny. Nehodlá udělovat
výjimky v případech, kdy studenti vůbec do výuky předmětu nechodili. Je nutné vždy
zjistit, co je důvodem, proč student nesplnil prerekvizitu. Prioritně u předmětů
vícesemestrálních, také u PVP. Vysvětlení je třeba požadovat.
ad 2.
Rozpočet 2016
• Tajemnice fakulty Ing. Přikrylová sdělila, že dochází k menší úpravě pravidel pro tvorbu
rozpočtu na rok 2016. Nová pravidla budou známa v pondělí 7. března.
• Finanční limity kateder byly stanoveny Pokynem tajemnice č. 1/2016 Provozní limity
kateder 2016, pravidla použití, s účinností od 25. února 2016. Pokynem tajemnice č.
2/2016 Limity prostředků na reprezentaci, pravidla použití, byl katedrám stanoven limit ve
výši 3000,- Kč pro účely reprezentace.

•

Od 1. 5. 2016 dojde k přehodnocení osobních příplatků. Snaha je o udržení jejich výše.

ad 3.
SVOČ
Z důvodu nepřítomnosti proděkana Radvana podala informace o přípravě SVOČ děkanka.
Přihlášeno je 93 soutěžících. Lhůta pro přihlašování k tématům je do 6. 3. 2016. Soutěžní
práce studenti odevzdají do 16. 3. 2016. Koordinátorka SVOČ JUDr. Dobrovolná poté emailem požádá vedoucí kateder o jmenování hodnotitelů do komisí dle oborů a současně o
stanovení oponentů soutěžních prací. Ústní kolo soutěže proběhne na Dies Academicus, tj.
dne 11. 5. 2016.
ad 4.
Projekty OP VVV
Proděkan Kotásek oznámil, že byly publikovány nové výzvy na OPVVV. Fakulty se týká
zejména 2. větev týkající se Ph.D. programů (délka 24 – 72 měsíců). Počet projektů na 1
žadatele není omezen, koordinovat musí fakulta. Cílem by měla být akreditace nového Ph.D.
programu v anglickém jazyce, s udržitelností a závazky do budoucna. Mgr. Ing. Jaroš pošle
vedoucím kateder informace k tomuto programu. Proděkan žádá o vyjádření do 15. 3. 2016.
Upozornil, že prostředky na projekty nejsou určeny na výuku, ale na přípravu a tvorbu
metodiky. Proděkanka Kalvodová poznamenala, že lepší bude zpracovat jeden větší projekt,
než více malých projektů.
Na podzim budou publikovány nové, pro fakultu také zajímavé výzvy. Podzimní výzva se
bude vztahovat i na zapojení zahraničních lektorů.
ad 5.
Různé
Informace děkanky
• Bylo vydáno Opatření děkana č. 2/2016 O bližších podmínkách poskytování tvůrčího
volna na Právnické fakultě MU a dalších formách podpory akademického růstu.
Účinnost: 22. února 2016.
•

Bylo vydáno Sdělení děkana č. 5/2016 Kritéria a podmínky pro přiznání mimořádné
odměny akademickým pracovníkům v roce 2016, s účinností od 22. února 2016. Nově
bylo doplněno editorství. Podmínkou pro odměnu je evidování publikace v IS a přenesení
do RIV. Editorství/spolueditorství lze uplatnit pouze jedenkrát. Na dotaz JUDr. Valdhanse
ke kritériu organizace vědecké konference tajemnice sdělila, že toto kritérium bylo z
kritérií v oblasti vědy a výzkumu vyňato. Organizace konference bude ohodnocena
samostatně z výsledků konferencí. Děkanka předpokládá, že mimořádné odměny budou
přidělovány 2 x ročně.

•

Kritéria a podmínky pro hodnocení pedagogické, tvůrčí a vědecko-výzkumné činnosti
(vytíženost) budou zatím v platnosti dle Pokynu děkana č. 2/2012. Upravený pokyn bude
účinný od 1. 5. 2016. V příštím roce bude hodnocení prováděno dle nově zpracovaného
pokynu.

•

Právnická fakulta UP v Olomouci má magisterský studijní program v angličtině.
Podrobnosti se zjišťují.

•

Dlouhodobý záměr Právnické fakulty MU na 2016 – 2020 byl schválen Akademickým
senátem PrF dne 23. února 2016.

•

Nominace z PrF na udělení Ceny rektora 2016:

Cena rektora MU za významný tvůrčí počin
doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D., - monografie Dokazování v přípravném řízení.
Cena rektora za mimořádný výsledek v mezinárodní grantové soutěži
JUDr. David Kosař, LL.M., Ph.D., J.S.D. – získání grantu ERC Starting Grant
poskytovaného ERC – European Research Council.
Cena rektora MU za aktivní rozvoj občanské společnosti
doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D., - významný podíl na legislativním dobudování
právního rámce občanské společnosti v evropském i národním rámci, za výzkum v
oblasti práva občanského/neziskového sektoru v evropském i národním rámci, za
zprostředkování promítnutí nového práva neziskového/občanského sektoru do praxe a za
rozvoj spolupráce s praxí v této oblasti.
Cena rektora MU pro vynikající studenty doktorských studijních programů MU
JUDr. David Hejč – za vědecko-výzkumnou činnost v oblasti tzv. smíšených správních
aktů, souhrnné zpracování předmětné problematiky v dizertační práci (prosinec 2015).
Cena rektora MU pro vynikající studenty magisterských studijních programů MU
Vlastislav Stavinoha – za vynikající studijní výsledky a šíření dobrého jména Právnické
fakulty i celé MU v zahraničí.
Závěr: nominace byly projednány kolegiem děkana dne 22. února 2016 a byly předány
rektorovi MU.
proděkan Kotásek
Na jaře začne hodnocení VaV. Je třeba zkontrolovat všechny publikace. Proděkan žádá o
spolupráci a o kontrolu, zda jsou všechny publikace vydané v zahraničí uloženy v Národní
knihovně.
proděkanka Kalvodová
V doktorském studijním programu je jedním z hlavních bodů Dlouhodobého záměru PrF
příprava změn koncepce DSP. Nejprve je nutné vypracovat hodnocení stávající koncepce.
Žádá členy oborové komise o spolupráci.
prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.,
• bere na vědomí, že bylo zrušeno zasílání informací o nových předpisech vydaných ve
Sbírkách zákonů,
• navrhuje zasílání zápisů ze zasedání kolegia děkana e-mailem vedoucím kateder. Závěr:
děkanka nemá námitek.

Zapsala: Šimberová
Schválila: doc. Selucká

