Zápis č. 5/2017-2018 z porady vedoucích kateder a ústavů
dne 6. 3. 2018, 13.00 h
MU-IS/32577/2018/665123/PrF
Přítomni: dle prezenční listiny
Hosté: Mgr. Jana Lautrbachová

6. 3. 2018
1.

Rozpočet fakulty - Ing. Přikrylová

2.

Návrh citační směrnice – pokračování diskuze – prod. Škop

3.

Akreditace – prod. Jurníková, prod. Škop, prod. Kalvodová

4.

Různé

Ad 1.
Rozpočet fakulty - Ing. Přikrylová
Tajemnice sdělila, že k dnešnímu dni nebyla kanceláří kvestorky sdělena finální data
(částky) k sestavení rozpočtu fakulty. Informovala, že je avizováno navýšení částky na
příspěvek na vzdělávání a institucionální podporu o souhrnnou částku cca 20 mil Kč.
V návaznosti na navýšení rozpočtu jsou stanoveny vyšší provozní limity pro katedry
včetně navýšení částky na odměny o 10%. Částka 3 tis. Kč na repre účely zůstává
zachována. Návrh rozpočtu bude předložen 12/3 na zasedání kolegia děkana.
Následně bude rozpočet předán senátu AS PrF MU na zasedání dne 19. 3. Sdělila
také, že se od 1. 7. 2018 očekává navýšení tarifní složky mzdy všem zaměstnancům
fakulty.
Další informace se týkaly přípravy MU na platnost nové úpravy GDPR. V nejbližších
dnech se na jednotlivé katedry PrF obrátí fakultní analytik, touto funkcí byl pověřen
Ing. Kotula, a to s mapováním procesů, nezbytných pro vytvoření analýzy
shromažďovaných osobních údajů. Analýza má být provedena do 15. března 2018.
Požádala vedoucí, aby v této věci určili za katedru kompetentní osobu.
Uvedla také, že platí nabídka na dodání nových skartovaček, jsou skladem a
k dispozici.
Ad 2.
Návrh citační směrnice, pokračování diskuze – prod. Škop
Proděkan Škop uvedl, že na posledním zasedání KD byl děkankou požádán o
připravení návrhu pracovní komise, která bude pracovat na nalezení vzájemného
kompromisu v návrhu citační směrnice. Návrhy členů pracovní komise a rozvrh práce
komise předloží na KD dne 12/3/18.
Vedoucí kateder neměli k této problematice další podněty či připomínky.
Ad 3.
Akreditace – prod. Jurníková, prod. Škop, prod. Kalvodová
Mgr. Lautrbachová sdělila, že 12. března 2018 proběhne na fakultě schůzka s komisí
Národního akreditačního úřadu. Tyto schůzky probíhají na všech fakultách
v souvislosti s žádostí MU o institucionální akreditaci.
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Dále pak uvedla, že se v rámci přeměny jednotlivých oborů na programy v první vlně
připravují žádosti o přeměnu u bakalářských programů a magisterského programu
Právo. Doktorské studijní programy a navazující magisterský program se budou
přeměňovat ve druhé vlně, a to na podzim 2018. K situaci u Bc. a Mgr. programů
sdělila, že garanti studijních programů odevzdali sebehodnotící zprávy svých oborů
v časovém rozmezí od 15. ledna do 5. února. Zároveň s vyhotovením sebehodnotící
zprávy byla také garanty naplněna aplikace Garant v ISu. Všechny sebehodnotící
zprávy Bc. programů a sebehodnotící zpráva Mgr. programu byly odeslány
hodnotitelům spolu se všemi požadovanými podklady. Na základě těchto podkladů
vypracuje hodnotitel hodnotící zprávu, kterou zašle. Po obdržení budou koordinátorky
připravovat sebehodnotící schůzky. K dnešnímu dni byly koordinátorkám zaslány dvě
hodnotící zprávy.
Mgr. Lautrbachová sdělila, že sebehodnotící schůzky se budou konat ve dnech 14. 3.,
20. 3. a 22. 3. 2018.
Po hodnotících schůzkách, ze kterých vyplyne záměr rozvoje studijního programu,
budou návrhy přeměny studijního programu postoupeny Akademickému senátu PrF,
který se k nim, na svém zasedání, vyjádří. Poté, co se AS PrF vyjádří k přeměnám
studijních programů, budou tyto postoupeny jednání VR PrF MU.
Termín, kdy bude RVH schvalovat přeměnu studijních programů PrF byl stanoven na
12. 6. 2018.
Vzhledem k tomu, že předkládací lhůta RVH je 30 dnů, je nutné, aby byl návrh
přeměny předložen AS PrF dne 9/4 a VR PrF 10/4 2018. Důvodem je skutečnost, že
Vědecká rada PrF v květnu nezasedá.
Informovala, že k dnešnímu dni byly předloženy RVH záměry vzniku čtyř doktorských
programů. Rada pro vnitřní hodnocení bude posuzovat záměry vzniku v měsíci březnu
a dubnu. Poté, co budou programy schváleny, vyhotoví garanti programů návrh
studijního programu, ke kterému se následně vyjádří AS PrF a poté bude předložen
ke schválení VR PrF. Předpokládaný termín předložení je červen 2018. Termín
schvalování RVH září – říjen 2018.
Mgr. Lautrbachová sdělila, že přeměna oborů na programy probíhá v souladu se
schváleným harmonogramem akreditace a přislíbila další informace na dubnové PVK.
Ad 4.
Různé
Děkanka
Informovala, že ke dni 5. 3. 2018 bylo zřízeno Oddělení zemědělského práva na
Katedře práva životního prostředí a pozemkového práva. Vedoucí oddělení byla
ustanovena JUDr. Jana Tkáčiková, Ph.D.
Profesor Bejček
Uvedl, že podal podnět AS MU ve věci údajně závazné struktury týdenních rozvrhů na
MU, kde požádal rektora MU o analytické údaje v této věci a vyjádřil nespokojenost
s jednotným rozvrhováním v rámci MU. Zmíněný dokument poskytl před zahájením
porady všem přítomným.
Schválil: doc. Selucká
Zapsala: Ing. Hrušková
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