
 
Zápis z jednání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty UJEP dne 22. 2. 2007 

 
Přítomni:    doc. Novák, prof. Doležal, doc. Hajer, prof. Hrach, prof. Hušek, doc. Lipský,  
        doc. Masojídek,  prof. Nezbeda, doc. Pavlík, prof. Šmahel  
 
Omluveni:   doc. Anděl, doc. Bičík, doc. Felcman, doc. Jungwirth,  
 
Program jednání:     

1. Zahájení  
2. Projednání a schválení nových studijních programů 
3. Projednání Aktualizace Dlouhodobého záměru PřF na rok 2007  

 
ad 1) Děkan Přírodovědecké fakulty doc. RNDr. Stanislav Novák, CSc. přivítal členy Vědecké 
 rady PřF UJEP na jejím prvním jednání a představil jednotlivé členy.  

 
ad 2)   V souladu s ustanovením § 34 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a  

 doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) v platném znění a v souladu 
 s ustanoveními Jednacího řádu Vědecké rady PřF UJEP byly členům Vědecké rady 
 předloženy ke schválení studijní programy, které mají být uskutečňovány na 
 Přírodovědecké fakultě UJEP.  

 
            Návrh bakalářského studijního programu Informatika, stud. obor Informatika 
doporučili členové vědecké rady doplnit  v personálním zajištění. Program bude projednán na 
příštím  zasedání vědecké rady.  

    Usnesení:  Vědecká rada schvaluje: 

 A.   Nový bakalářský studijní program (prezenční forma, standardní doba 3 roky)  

 Název nového studijního programu:   Aplikovaná fyzika   
Název nového studijního oboru:              Aplikované nanotechnologie 
 

  B.   Bakalářský studijní program rozšiřovaný o studijní obor (prezenční forma, standardní doba         
         3 roky) 

 Název studijního programu:    Chemie  
Název nového studijního oboru:   Diagnostické metody ve vědě a praxi 
 

  C.   Bakalářský studijní program rozšiřovaný o prezenční formu studia  (standardní doba 3 roky) 

 Název studijního programu:    Biologie   
Název studijního oboru:    Biologie  
 

  D.   Bakalářský studijní program rozšiřovaný o kombinovanou formu studia (standardní doba  
 3 roky) 

 Název studijního programu:    Fyzika  
Název studijního oboru:    Fyzika (dvouoborové)  
  

 

 

 

 



 
ad  3) Doc. Novák předložil členům vědecké rady návrh na doplnění Aktualizace DZ v bodě 8. 

Ekonomika.   
Vědeckou radou bylo doporučeno rozšířit přehled bakalářských studijních programů, které 
budou předloženy k akreditaci, o program Matematiky (jednooborové) 

 
  Usnesení: Vědecká rada PřF projednala Aktualizaci Dlouhodobého záměru PřF UJEP na rok 
        2007 . 
 
 
 
Předpokládaný termín příštího jednání VR: 5. dubna 
 
 
 
 
        Doc. RNDr. Stanislav Novák, CSc. 
          děkan 
 
 
 
 
Zapsala : Zdeňka Podaná 
Ústí nad Labem  22. 2.  2007 
 


