Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové
Univerzity Karlovy v Praze
Zápis z 29. zasedání konaného dne 12. listopadu 2014 od 14:00 hodin
v zasedací místnosti děkanátu
Přítomni: K. Breiterová, doc. Cahlíková, E. Gorbunovová , L. Górecki, I. Gottsteinová, Dr.
Koula, Dr. Kučera, Dr. Kudláčková, Dr. Malý, P. Matouš, Mgr. Mikušek, Mgr. Pilařová, Dr.
Siatka, V. Skalická, Mgr. Szakošová, Dr. Šnejdrová, Dr. Špulák, M. Voráčová Dr. Zemanová
Hosté: Doc. Šimůnek, Prof. Štaud, Ing. Vlčková
Omluveni: Dr. Filipský, Dr. Kuchařová, Doc. Šatínský, Prof. Hrabálek, Doc. Nachtigal, Prof.
Solich, Prof. Wsól,

Navržený program:
1.

Zahájení

2.

Schválení programu

3.

Vystoupení vedení fakulty

4.

Projednání Návrhu: Úpravy mzdových tarifů dle schválené změny Vnitřního mzdového
předpisu UK platného od 1.1.2015

5.

Projednání Návrhu: Podmínky pro přijetí v doktorských studijních programech FaF UK

6. Různé

1. Zahájení
Zasedání Akademického senátu zahájil místopředseda Dr. Špulák ve 14 hod 05 min. Omluvil
nepřítomné a konstatoval, že se Akademický senát sešel v dostatečném počtu a je tudíž
usnášeníschopný.
Skrutátorkou byla určena sl. Voráčová a zapisovatelkou pro 29. zasedání AS FaF UK Dr.
Kudláčková.

2. Schválení programu
K navrženému programu nebyly vzneseny žádné námitky. Hlasováním byl schválen program
zasedání.
Závěr: Hlasování 19-0-0
3. Vystoupení vedení fakulty
Doc. Šimůnek:
-

Děkan fakulty podal informace ze zasedání s rektorem UK. V dalším období se bude
univerzita zaměřovat na internacionalizaci, na zahraniční studenty, výuku v anglickém
jazyce, zahraniční učitele. Dle toho bude změněna i bonifikace fakult. Vzhledem k tomu,
že i slovenští studenti se počítají jako zahraniční, neměla by si naše fakulta stát v tomto
hodnocení špatně.

-

Na rok 2015 se počítá s obdobnou výší rozpočtu fakulty jako v předchozím roce.
Rozpočet UK bude navýšen o 80 milionů. Celkový rozpočet UK bude tedy kolem 5
miliard.

-

Bude klesat počet financovatelných studentů.

-

Financování vědy: o 60 milionů méně.

-

Financování výuky: malý nárůst.

-

Připravují se operační programy pro hradecko-pardubickou aglomeraci, konkrétní
podklady by měly být k dispozici do konce měsíce.

-

Z života na FaF UK:

-

Shrnutí oslav „45 let založení fakulty“ – povedly se.

-

Jednání s firmou Zentiva – pokračování spolupráce, FaF by ráda zvalorizovala
sponzorskou částku, která se již 10 let nezměnila; bude uzavřena smlouva o
strategickém partnerství.

-

Kampus II – byla zahájena jednání s firmou ATIP – změny projektu na nový projekt;
připomínky prof. Solichovi.

-

Kongres EPSA – uspořádaly spolky Farmacie, fakultu na kongresu zastupoval děkan doc.
Šimůnek a pan proděkan prof.Štaud. Kongres byl organizačně velmi dobře zvládnutý.

-

Dotaz: Dr. Kudláčková, dr. Šnejdrová – o jaký rozvoj ve spolupráci se jedná

Prof.Štaud:
A. Zaujetí nových studentů pro studium na FaF UK (Gaudeamus – proběhl skvěle,
poděkování oběma studentkám reprezentující FaF UK, web: Facebook – proděkan
poděkoval panu Mgr. Lukáši Duškovi za jeho práci, korektní moderování).
B. Elektronické indexy – v souvislosti s nimi vydá děkan nařízení děkana. Sbírají se
připomínky od vedoucích kateder, budou nastavena pravidla (např. Kdy zapisovat do
SISu, po ústním zkoušení do 2. pracovního dne, u písemných testů do 3 dnů, student
má právo to kontrolovat, vyučující může někoho pověřit zapisováním, např. sekretářka
katedry.
C. Hodnocení výuky:
-

Tradiční podzimní termín, vyplývá z nařízení rektora.

-

Letos 2 změny: otázky se změní, aby byly jednoznačné a dobře hodnotitelné, slovní
hodnocení zůstává, druhá změna – hodnocení proběhne v rámci povinné výuky,
doposud byla jen 20-30 % návratnost, letos budou studenti 2., 3. a 4. úseku studia
odvedeni k hodnocení výuky do počítačové učebny, studenti 5. úseku studia dostanou
od prof. Štauda email s návodem jak provést hodnocení, Dr. Koula připravil návod
k použití.

-

Bude vytvořen „TOPTEN učitelů“ (vybírat budou pouze studenti 5. úseku studia,
výsledek „Kantor officinalis“, protiváha hodnocení vědeckému, ti nejlepší budou
vyhlášeni, zřejmě na plese FaF).

-

Dotaz: Petr Matouš – motivace pro studenty 5. úseku studia k účasti na hodnocení,
vylosovat jednoho účastníka a obdarovat ho např. knihou. Prof. Štaud odpověděl, že se
mu tento nápad líbí. Navrhl, aby kniha měla podpisy současného vedení fakulty.

-

Dotaz: Dr. Špulák – organizace hodnocení výuky, uvádí, zda by bylo možné zorganizovat
vyplňování ankety tak, aby studenti nepřišli o semináře a hodnocení by proběhlo během
praktické výuky. Odpověď, prof. Štaud: šlo by to.

-

Dotaz: Dr. Šnejdrová – Může být anketa povinná? Odpověď, prof. Štaud – nemůže,
protože v opatření rektora nebyla zanesena tato povinnost.

-

Další dotaz: Jaké jsou výhody elektronického indexu? Odpověď – prof. Štaud – na
zavedení e-indexu jsme byli vyzváni rektorem.

Ing. Vlčková:
Revifaf:
-

Práce se chýlí úspěšně ke konci. Do konce listopadu snad rozdělané práce skončí.
Posluchárny mají přivezené topení z Kuksu. Vestibul by měl mít nábytek do konce
listopadu, nevestavěný v průběhu prosince. Výtahy by měly jezdit od 24. 11. 2014 (jezdí
od 20.11.2014).

-

V první polovině roku 2015 bude provedeno opláštění jižní budovy a markýza u hlavního
vchodu.

Mephared:
-

Zatím se nic ze stávající situace nemění. Čekáme na vyjádření ÚOHS. Buď se zruší
výběrové řízení, nebo se zruší rozhodnutí komise. Provádí se nákupy audio techniky do
Kampusu I.

Dotaz: L. Górecki - zda by v den otevřených dveří nemohli dělníci dostat volno. Paní tajemnice
- ano. Co nepůjde dodělat, bude překryto.
Dotaz: P. Matouš - bude během opláštění budovy umístěn nápis a znak fakulty na bocích
budovy? Pan děkan - ano, na východní určitě, bude rovněž osvětlen.
Dotaz: Dr.Šnejdrová - zda bude před Dnem otevřených dveří na FaF proveden úklid u zadního
vchodu fakulty, je to tam značně neestetické. Paní tajemnice - ano bude proveden.
Dotaz: Dr. Kučera - jak se vyřeší střecha spojovací části mezi jižní budovou a Novou
posluchárnou. Paní tajemnice - není to v projektu, ale snad se to vyřeší.

4. Projednání Návrhu: Úpravy mzdových tarifů dle schválené změny Vnitřního mzdového
předpisu UK platného od 1.1.2015
Do problematiky senátory uvedla ing.Vlčková.
Cílem změny bylo zvýšit konkurenceschopnost a motivaci zaměstnanců a dostat vnitřní
mzdový předpis do souladu s nařízením rektora. Navýšení je o 5%, ale toto navýšení
ministerstvo ani Univerzita Karlova nezadotuje. Musí si poradit fakulta sama ze svých zdrojů.
Dotaz: Dr. Špulák - bude se v důsledku toho snižovat osobní ohodnocení a odměny? Paní
tajemnice - nikoliv.
Další dotazy: dr. Šnejdrová, Mgr. Szakošová.
Hlasování: 19-0-0

Usnesení 29-1: Akademický senát Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy projednal a
schválil předložený dokument:
Návrh: Úpravy mzdových tarifů dle schválené změny Vnitřního mzdového předpisu UK
platného od 1.1.2015.

5. Projednání Návrhu: Podmínky pro přijetí v doktorských studijních programech FaF UK
Do problematiky uvedl senátory prof. Štaud.
Hlasování: 18-0-1
Usnesení 29-2: Akademický senát Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy projednal a
schválil předložený dokument:
Návrh: Podmínky pro přijetí v doktorských studijních programech FaF UK.

6. Různé
Dr. Špulák: připomněl výjezdní zasedání AS dne 10.12.2014, bude se konat v Restauraci Pod
Terasami od 13 hod. Rezervace 12:00 – 16:00.

Zasedání AS FaF UK bylo ukončeno v 15:35 hodin

V Hradci Králové 20.11.2014

zapsala: Dr. Kudláčková
ověřil: Dr. Špulák

