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Akademický senát 

Zápis ze zasedání AS PřF UJEP  

konaného dne 5. 3. 2014 

 

 

Přítomni: Nicol Bendlová, Bc.Jakub Braborec, Bc. Regina Dostálová, Bc. Martin Fišer, doc. 
RNDr. Milan Gryndler, CSc., Ing. Jaromír Havlica, Ph.D., Mgr. Vladan Hruška, RNDr. Eva 
Jozífková, Ph.D., doc. Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D., Michal Míka, doc. RNDr. Dušan Novotný, 
CSc., Mgr. Lenka Součková, RNDr. Martin Švec, Ph.D. 

Nepřítomni:  

Omluveni: Bc. Tereza Knapová, Mgr. Květuše Sýkorová  

Hosté:  doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc. (děkan PřF), Ing. Petr Lauterbach (tajemník 
PřF), RNDr. Eva Hejnová, Ph.D. (proděkanka PřF pro studium), zástupci 
kateder při projednání bodu 3 (viz bod 3) 

 

Program zasedání: 

1. Schválení programu zasedání. 

2. Vyjádření AS PřF k návrhům žádostí o prodloužení akreditací studijních oborů na PřF 
UJEP. 

3. Vyjádření AS PřF k návrhům žádostí o nové akreditace studijních oborů na PřF UJEP. 

4. Schválení změn ve Studijním a zkušebním řádu pro studium v bakalářských a 
magisterských programech PřF. 

5. Pravidelná informace tajemníka fakulty o čerpání rozpočtu PřF UJEP. 

6. Schválení zápisu z minulého zasedání. 

7. Schválení zápisu z hlasování per rollam (vyhlášení doplňovacích voleb). 

8. Schválení zápisu z hlasování per rollam (investiční nákup klimatizace do serverovny 
KI). 

9. Různé. 

 

Zahájení: 13:00 

 

Jednání: AS PřF je usnášeníschopný -  při jednání přítomno 13 z 15 členů 

 

 Předseda AS PřF přednesl návrh programu.  

hlasování: 13-0-0  

(schváleno) 

 

 Proděkanka Hejnová uvedla bod a postupně požádala zástupce kateder, aby se 
vyjádřili k prodloužení akreditací jednotlivých studijních oborů. Postupováno v pořadí 
předloženého materiálu: 

a) bakalářské studijní obory 

b) navazující magisterské studijní obory 

 

Usnesení : 

AS PřF UJEP dle §27 odst. 2 písm. a) zákona o VŠ vyjadřuje kladné stanovisko 
k návrhům žádostí o prodloužení akreditace bakalářským studijním oborům:  

Biologie (dvouoborové) (studijní program Biologie) v prezenční formě studia, 

Fyzika (dvouoborové) (studijní program Fyzika) v prezenční a kombinované formě studia, 
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Chemie (dvouoborové) (studijní program Chemie) v prezenční a kombinované formě studia, 

Geografie (dvouoborové) (studijní program Geografie) v prezenční formě studia, 

Informatika (dvouoborové) (studijní program Informatika) v prezenční formě studia, 

Matematika (dvouoborové) (studijní program Matematika) v prezenční a kombinované formě 
studia. 

 

Dále vyjadřuje kladné stanovisko k návrhům žádostí o prodloužení akreditace 
navazujícím magisterským studijním oborům: 

Učitelství biologie pro střední školy (studijní program Biologie) v prezenční formě studia, 

Učitelství fyziky pro 2. stupeň základních škol (studijní program Fyzika) v prezenční a 
kombinované formě studia, 

Učitelství fyziky pro střední školy (studijní program Fyzika) v prezenční a kombinované 
formě studia,  

Učitelství chemie pro 2. stupeň základních škol (studijní program Chemie) v prezenční 
formě studia,  

Učitelství chemie pro střední školy (studijní program Chemie) v prezenční formě studia,  

Učitelství geografie pro 2. stupeň základních škol (studijní program Geografie) v prezenční 
formě studia,  

Učitelství geografie pro střední školy (studijní program Geografie) v prezenční formě studia,  

Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních škol (studijní program Matematika) 
v prezenční a kombinované formě studia,  

Učitelství matematiky pro střední školy (studijní program Matematika) v prezenční a 
kombinované formě studia.  

 

hlasování: 13-0-0  

(schváleno) 

 

 Návrhy žádostí o novou akreditaci představili prof. S. Novák, RNDr. M. Švec, RNDr. 
J. Malý.  

 

Usnesení:  

AS PřF UJEP dle §27 odst. 2 písm. a) zákona o VŠ vyjadřuje kladné stanovisko 
k návrhům žádostí o udělení akreditace bakalářským studijním oborům:  

Fyzika (studijní program Fyzika) v prezenční a kombinované formě studia, obor bude 
uskutečňován v českém jazyce, 

Physics (studijní program Physics) v prezenční formě studia, obor bude uskutečňován 
v anglickém jazyce, 

Aplikované počítačové modelování (studijní program Aplikovaná fyzika) v prezenční a 
kombinované formě studia, obor bude uskutečňován v českém jazyce. 

Applied Computer Modelling (studijní program Applied Physics) v prezenční a kombinované 
formě studia, obor bude uskutečňován v anglickém jazyce. 

 

Dále vyjadřuje kladné stanovisko k návrhům žádostí o udělení akreditace 
magisterskému studijnímu oboru: 

Učitelství biologie pro 2. stupeň základních škol (studijní program Biologie) v kombinované 
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formě studia. 

      hlasování: 13-0-0  

(schváleno) 

 

 Bod uvedla proděkanka Hejnová a zodpověděla i některé dotazy. 

Usnesení:  

AS PřF UJEP dle §27 odst. 1 b) zákona o VŠ schvaluje změny ve Studijním a zkušebním 
řádu pro studium v bakalářských a magisterských programech PřF. 
 

      hlasování: 10-0-2  

(schváleno) 

 

 Informaci o čerpání rozpočtu PřF UJEP podal tajemník fakulty ing. Petr Lauterbach.  

 

AS PřF UJEP ustavil ekonomickou komisi ve složení: Braborec, Hruška, Kolská, Sýkorová 
(předsedkyně), Švec. 

                    hlasování: 13-0-0  

(schváleno) 

 Schválení zápisu z minulého zasedání 

                    hlasování: 12-0-1  

(schváleno) 

 

 Schválení zápisu z hlasování per rollam (vyhlášení doplňovacích voleb). 

                    hlasování: 13-0-0  

(schváleno) 

 

 Schválení zápisu z hlasování per rollam (investiční nákup klimatizace do serverovny 
KI) 

 

                    hlasování: 13-0-0  

(schváleno) 

 Různé 

Pan děkan informoval o stavu příprav výstavby nové budovy PřF. 

 

Ukončení: 14:30 

Formát hlasování: A-N-Z 

Zapsal:  doc. RNDr. Dušan Novotný, CSc. 

 

 

        RNDr. Martin Švec, Ph.D. 

        předseda AS PřF UJEP 


