Zápis č. 4/2018-2019 z porady vedoucích kateder a ústavů dne 5/2/2019, 13.00 h
MU-IS/29265/2019/857945/PrF
Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: doc. Selucká, prod. Škop
Program 5. 2. 2019
1. Aktuální otázky – proděkan Svatoň
2. Harmonogram – proděkanka Jurníková
3. Různé
Poradu zahájil a dále vedl proděkan Svatoň s tím, že vzhledem k právě probíhající VR
MU se paní děkanka PVK nezúčastní. Zároveň také omluvil některé členy vedení za
zpoždění, neboť se části zasedání VR MU také účastnili.
Ad 1.
Aktuální otázky - prod. Svatoň
Proděkan Svatoň podal aktuální informaci z VR MU, která projednávala žádosti PrF o
souhlas s možností předkládat habilitační práce v českém jazyce pro obory:
Dějiny státu a práva, Občanské právo, Obchodní právo, Pracovní právo a sociální
zabezpečení, Teorie práva, Trestní právo, Ústavní právo a státověda. Vědecká rada
MU všem výše uvedeným oborům udělila souhlas a proděkan Svatoň poděkoval
účastníkům zasedání za konstruktivní příspěvky.
Ad 2.
Harmonogram – prod. Jurníková
Proděkanka Jurníková, připomněla důležité termíny harmonogramu pro jaro 2019.
Informovala, že KD dne 4. 2. 2019 odsouhlasilo nové úřední hodiny studijního oddělení
s účinností od 11/2/2019, platné pro všechny studenty.
Pondělí až pátek : 9:30 – 10:30 hodin, 12:00 – 14:00 hodin.
Sdělila, že se bude v průběhu jarního semestru pokračovat v kontrole plagiátorských
prací. Nyní se čeká na předpis z RMU.
Informovala o podnětu z Katedry obchodního práva k typologii diplomových úkolů a
k zadávání a hodnocení diplomových prací. Uvedla, že kolegium na včerejším
zasedání tuto problematiku diskutovalo a shodlo se, že se k diskuzi vrátí, a to
v průběhu dubna, již v novém složení kolegia.
Informovala o revizi směrnice č. 7/2012, „O studiu v Bc. a Mgr. studijních programech“,
která bude připravena k vydání do konce května 2019.
Ad 3.
Různé
Proděkan Radvan
Podal zprávu k novým webovým stránkám a informoval přítomné, že se spuštění
plánuje na začátek března t. r. Sdělil, že v těchto dnech probíhají testovací práce.
Pozval přítomné na Reprezentační ples PrF MU, který se koná 23/2/2019 v hotelu
Marriott v Brně.
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Tajemnice
Informovala, že hospodářský výsledek je kolem 2.600 tis. Kč. Zatím nemá k dispozici
rozpočet na další rok, ale předpokládá, že nebude nižší než na r. 2018. Přislíbila, že
do konce února pošle vedoucím limity pro čerpání. Vedoucí se nemusí obávat zadávat
a schvalovat zahraniční cesty.
Doc. Mrkývka
Vnesl dotaz k termínu vydání Pokynu děkana „Kritéria a podmínky přidělení
mimořádné odměny akademickým pracovníkům v roce 2019“. Tajemnice sdělila, že
předpis bude brzy vydán.
Doc. Polčák
Uvedl, že by bylo vhodné, zavést pravidelné setkávání garantů nových studijních
programů.
Proděkanka Kalvodová označila návrh za dobrý podnět, tzv. koordinační grémium a
jeho forma se bude řešit vnitřním předpisem.
.
Schválil: doc. Selucká, doc. Svatoň
Zpracovala: ing. Hrušková
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