Zápis č. 7/2018-2019 z porady vedoucích kateder a ústavů
dne 7. 5. 2019, 13.00 h
MU-IS/108423/2019/938181/PrF

Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: doc. Lavický, proděkan Koukal
Program:
1. Opatření děkana PrF MU č. 7/2019 – O hodnocení akademických zaměstnanců
v souvislosti s rozhodnutím o prodloužení pracovního poměru - děkan
2. Pracovní záležitosti – děkan, tajemnice
3. Různé
Děkan úvodem přivítal přítomné na pravidelné poradě vedoucích kateder a ústavů.
1. Opatření děkana PrF MU č. 7/2019 – O hodnocení akademických zaměstnanců
v souvislosti s rozhodnutím o prodloužení pracovního poměru - děkan
Děkan sdělil, že vydané Opatření děkana vzbudilo různé reakce na katedrách. V této
věci požádal vedoucí kateder/ústavů o spolupráci a poděkoval jim za vstřícný přístup.
Zopakoval, že hlavním důvodem vydání Opatření děkana je zajištění stejného přístupu
ke všem zaměstnancům a naplňování univerzitních standardů. Výstupem hodnocení
je doporučení pro děkana, zda má být konkrétnímu zaměstnanci prodloužen pracovní
poměr na základě jeho dlouhodobých pracovních výsledků bez výběrového řízení
nebo ve výběrovém řízení. V závěru děkan nabídl hodnoceným zaměstnancům
možnost osobní konzultace.
2. Výběrová řízení na funkce vedoucích kateder – děkan
Děkan informoval, že ještě v průběhu měsíce května budou vyhlášena výběrová řízení
na pozice následujících vedoucích kateder:
Katedra právní teorie,
Katedra dějin státu a práva,
Katedra občanského práva,
Katedra obchodního práva,
Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva,
Ústav práva a technologií,
Ústav pro otázky soudnictví.
Výběrová řízení budou mít interní formu, budou vyhlášena současně a budou probíhat
ještě v červnu 2019.
3.Různé
3.1. Doc. Jančářová
Vznesla podnět, aby při přijímacím pohovoru na PhD studium byl mimo jiné k dispozici
i studijní průměr uchazeče.
Děkan poděkoval za podnět a uvedl, že z jiných VŠ studijní výsledky nedostaneme a
tím se domnívá, že by byli naši absolventi znevýhodněni. Podnět doc. Jančářové
podpořili proděkan Radvan a prof. Bejček.
Děkan poděkoval vedoucím za účast a pozval přítomné na další zasedání PVK dne
4/6/2019 ve 13 hodin.
Schválil: doc. Škop
Zpracovala: ing. Hrušková
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