
Zápis ze zasedání AS PřF UJEP konaného dne  27. 5. 2008 
 
Přítomni: Eva Berrová  (KGEO), Jan Dytrych (KI), Dr. Eva Hejnová (KFY), Mgr. Petr Kubera (KI), 

Dr. Martin Kuřil (KMA), Zdeněk Smutný (KI)  
 
Omluveni: Dr. Jan Malý (KBI), prof. Ivo Nezbeda (KCHE), Jiří Škoda (KGEO)  
 
Hosté: RNDr. Milena Žižková (proděkanka)  
 
Program: 

1. Vyjádření k čerpání rozpočtu PřF UJEP za 1. čtvrtletí 2008  
2. Projednání nově navrženého studijního oboru 
3. Projednání Podmínek přijetí ke studiu na PřF UJEP pro akademický rok 2009/2010 

 
Ad 1.  
Akademickému senátu bylo předloženo tajemníkem PřF Ing. Lauterbachem čerpání rozpočtu za 
1. čtvrtletí 2008.  

Usnesení: AS PřF bere čerpání rozpočtu na vědomí bez připomínek (6 hlasů pro).  
 
Ad 2.  
Na základě návrhu podaného proděkankou RNDr. Milenou Žižkovou se členové AS PřF UJEP vyjád-
řili k nově navrženému bakalářskému studijnímu oboru Informatika se zaměřením na vzdělávání. Jed-
ná se o prezenční formu se standardní dobou studia 3 roky v rámci studijního programu Informatika. 
Členové AS PřF nevznesli k předloženému návrhu žádnou připomínku.   

Usnesení: AS PřF UJEP se vyjádřil v případě navrhovaného nového studijního oboru kladně (6 hlasů 
pro). 

Ad 3.  
Proděkanka RNDr. Milena Žižková předložila Akademickému senátu PřF ke schválení Podmínky při-
jetí ke studiu na PřF UJEP pro akademický rok 2009/2010. K předloženému návrhu senátoři vznesli 
několik připomínek: 

• čl. 3, odst. 3d: pro studium chemie doplnit nutnost doložení potvrzení lékaře o zdravotní způsobi-
losti ke studiu a výkonu povolání (stejný požadavek je uveden v čl. 5, odst. 1 a) iii).  

• čl. 6, odst. 1: ověřit kategorii D celostátního kola zeměpisné olympiády. 

• čl. 6, odst. 3: správně má být uvedeno “Přijímací zkouška bude prominuta absolventům bakalář-
ského studia oboru Geografie …“ 

• čl. 6, odst. 5: je vhodné doplnit i anglický název doktorského programu Computer Methods in 
Science and Technology. 

Usnesení: AS PřF UJEP schvaluje jednomyslně (6 hlasů pro) Podmínky přijetí ke studiu na PřF UJEP 
pro akademický rok 2009/2010 s tím, že do něho budou zahrnuty všechny výše uvedené návrhy na 
úpravy. 

 

 

Zapsala: RNDr. Eva Hejnová, Ph.D. 

 

 

Ověřila: Eva Berrová 
Prof. RNDr. Ivo Nezbeda, DrSc. 

                                                                                                              předseda senátu PřF UJEP  


