
Zápis z jednání Vědecké rady Ústavu přírodních věd dne 14.6.2005 
 
Přítomni:    doc. Novák, doc. Anděl, doc. Hajer, prof. Hrach, doc. Masojídek, prof. Nezbeda, 
        doc. Pavlík 
 
Omluveni:   doc. Bičík, doc. Felcman, doc. Jungwirth, doc. Lipský 
 
 
Program jednání:   
 
1. Přivítání  členů vědecké rady      
2. Studijní obory k akreditaci 
3. Zřízení katedry matematiky 
4. Vznik Přírodovědecké fakulty UJEP 
 
 
ad 1) Ředitel Ústavu doc. RNDr. Stanislav Novák, CSc. představil členy vědecké rady. K již  
          zaslaným základním dokumentům ústavu (Statut, Organizační řád a Jednací řád VR 
 ÚPV)  obdrželi členové informační brožuru o ÚPV UJEP. 
 
ad 2)  Vědecká rada projednala předložené návrhy studijních oborů. Z diskuse vyplynul  
 požadavek, aby materiály předkládané za ÚPV, měly jednotnou podobu. Připomínky  
 členů Vědecké rady  budou předány zástupkyni ředitele pro studium RNDr. Aleně 
 Chvátalové, Ph.D. 
 
            Usnesení:   
 Vědecká rada schvaluje tyto studijní obory: 
          
             Bakalářské studijní programy 
             rozšiřované o obor  (prezenční forma, standardní doba 3 roky)  

      Název studijního programu:  Fyzika   
Název nového studijního oboru: Fyzika pro dvouoborové studium     

 Název studijního programu:  Geografie   
Název nového studijního oboru: Geografie pro dvouoborové studium 

             nové  obory (prezenční forma, standardní doba studia 3 roky) 
 Název studijního programu:  Biologie  

Název studijního oboru:  Biologie pro dvouoborové studium 

 Název studijního programu:  Informatika    
Název studijního oboru:  Informatika pro dvouoborové studium 

      Název studijního programu:  Matematika    
Název studijního oboru:  Matematika pro dvouoborové studium 

      Název studijního programu:  Chemie   
Název studijního oboru:  Chemie pro dvouoborové studium 

    Název studijního programu:    Chemie a technologie materiálů 
             Název studijního oboru:  Stavební chemie  

 
Magisterské studijní programy 

 nové  navazující (prez. forma,  standardní doba studia 2 roky)  
   Název studijního programu:  Fyzika 

Název studijního oboru:  Počítačové modelování ve vědě a technice 



Název studijního oboru:  Učitelství fyziky pro SŠ 

    Název studijního programu:  Biologie  
Název studijního oboru:  Učitelství biologie pro SŠ 

    Název studijního programu:  Geografie 
Název studijního oboru:  Učitelství geografie pro SŠ  

      Název studijního programu:  Chemie   
Název studijního oboru:  Učitelství chemie pro SŠ 
 
Vědecká rada neschvaluje: 
 

      Název studijního programu:  Informatika  
Název studijního oboru:  Učitelství informatiky pro SŠ 

 
ad 3)    Usnesení: Vědecká rada souhlasí s předloženým návrhem na zřízení katedry matematiky ÚPV. 
 
ad 4)    Usnesení: Vědecká rada souhlasí s předloženým projektem transformace ÚPV UJEP na 
 Přírodovědeckou fakulta UJEP. 
 
 
 
 
      Doc. RNDr. Stanislav Novák, CSc. 
        ředitel 
 
 
 
 
 
Zapsala : Zdeňka Podaná 
Ústí nad Labem 14. 6. 2005 
 


