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1.

ÚVOD
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.
2.

Aktuální informace k průběhu ak. roku 2020/21
Rozpočet FUD
Informace z kolegia rektora
Informace proděkanů
Různé

Po uvítání děkana seznámení s hlavními body kolegia. Na základě nového
usnesení vlády dochází od středy ke změnám v možnostech vedení výuky.
Od středy 25. 11. 2020 – možnost individuálních konzultací pro všechny
ročníky, možnost studia pro doktorandy, možnost práce v ateliérech a dílnách
pro poslední ročníky obou typů studia. Pedagogové jsou povinni organizovat
si tyto studenty samostatně. M. Thelenová žádá vedoucí kateder, aby
informovali pedagogy jednotlivých ateliérů co nejdříve, respektive ještě před
zveřejněním zápisu z kolegia.
P. Mrkus – nové podmínky přijímacího řízení, připraveny v průběhu
předchozího měsíce.
Proběhlo výběrové řízení. Odborný asistent GD2: Barbora Müllerová,
Pracovník PR: Kristýna Hájková, obě nástup od 1. 12. 2020.
MEP - proběhla v minulém týdnu.

ČERPÁNÍ ROZPOČTU
2.1.
2.2.

M. Matoušek – informuje o stavu rozpočtu a čerpání a komentuje jednotlivé
položky rozpočtu. Příloha čerpání zaslána e-mailem členům kolegia.
P. Mrkus doplňuje o informaci z kolegia rektora - prorektor Novák navrhuje
nový systém financování podpory vědecké a umělecké činnosti v období 2021
- 2025. Žádá jednotlivé fakulty o vyčlenění prostředků pro vytvoření fondu.
Diskuze o nastavení modelu, jak bude taková podpora z fakult čerpána. Čeká
se na reakci jednotlivých fakult. Na základě diskuze (Švec, Kolečková,
Koleček, Mrkus) – zjistit, z jakých zdrojů (FUČ, RUV) je míněno podporu
čerpat a podle toho nastavit návrh za FUD pro prorektora Nováka.

2.3.

3.

Podporované projekty ve třech okruzích: 1/ věda a výzkum, umění. 2/
postdoktorské projekty 3/ zahraniční spolupráce.
Děkan upozorňuje zároveň na to, že FUD v příštím roce čeká řada
investičních výdajů (DUUL, malování budovy, zvýšení minimální mzdy a
pod.).

INFORMACE Z KOLEGIA REKTORA
P. Mrkus
3.1.
Informace z kolegia rektora - hlavní bod viz výše (bod 2. 2.).
3.2.
Směrnice rektora o duševním vlastnictví – v přípravě. Za FUD nutné
vypracovat návrhy připomínek. Diskuze k tématu v souvislosti s licenčními
smlouvami na FUD a autorským právem, jehož novela je nyní ve
schvalovacím procesu.
3.3.
Informace o velkých projektech, které podává univerzita na Krajský úřad (viz
Info Z. Kolečková, kolegium září). Zatím jde o pouze hrubé návrhy, avšak bez
zapojení kreativních průmyslů, umění a designu. Návrhy budou posílány na
kraj. M. Koleček informuje o schůzce s pí Podrápskou z ICUK - ve věci
zapojení kulturních a kreativních průmyslů, FUD by zde měl být klíčový
partner. Lze uvažovat o tom, aby FUD pracoval samostatně přímo s ICUK. M.
Koleček bude informovat o dalším vývoji. P. Mrkus připomněl nutnost zjistit
termíny.

4.

INFORMACE Z KOLEGIÍ PROREKTORŮ
Z. Kolečková – Kolegium proděkanů pro vědu a tvůrčí činnost
4.1.

4.2.

4.3.

Mezinárodní evaluační panel - ve dnech 18. 11. - 19. 11. 2020 proběhla na
UJEP onsite visit Mezinárodního evaluačního panelu v rámci hodnocení
výzkumných organizací ČR. Z. Kolečková – děkuje fakultnímu realizačnímu
týmu za přípravu MEP. Fakultu reprezentovali v online vystoupení pan děkan
a A. Machová. Z ostatních fakult proběhla na toto vystoupení pozitivní zpětná
vazba. Na základě tohoto setkání a evaluační zprávy bude rankována naše
univerzita dle Metodiky 17+. V tuto chvíli se čeká na to, až panelisté vytvoří
závěrečnou zprávu, která bude následně kalibrována MŠMT.
U21 Q Grant / Excelentní doktorská grantová soutěž – v procesu řešení.
Soutěž byla vyhlášena, nyní proběhne vyhodnocení přihlášených projektů
nezávislými oponenty. Za FUD můžeme získat 1 excelentní doktorandský
grant v rámci Humanitní školy doktorských studií (FUD a FF).
Ceny rektora za rok 2020 – jsou vyhlášeny, nebudou se předávat, možná
individuálně v pracovně rektora, nebo později (dle epidemiologické situace).
Nominace na FUD - Cena rektora za uměleckou tvorbu (J. Fišer: výstava NG,
DUUL), Cena rektora za uměleckou tvorbu do 35 let (Z. Svejkovský:
individuální výstava, účast na kolektivních výstavách, aktivní podíl na
organizaci výuky v době covid), Cena rektora pro studenty (A. Bierbaumer:

4.4.

4.5.

tvůrčí práce v DUUL, FUD, organizace FIK a vlastní tvůrčí výstupy
ohodnocené v RUV několikanásobně v kategorii B).
Z. Kolečková apeluje na zkrácení délky Zápisů z kolegia, zjednodušení jejich
formy a zrychlení procesu zveřejnění. Takto v době zveřejnění už řada
informací není aktuální a forma zápisů je příliš složitá.
Děkan se připojuje k hodnocení MEP a děkuje Z. Kolečkové.

J. Polanecký – Kolegium proděkanů pro vnější vztahy

4.6.

4.7.

4.8.

Erasmus+ a ostatní zahraniční vztahy Výzva k vyhlášení výběrových řízení
na studentské mobility v LS 2020/21 byla vyhlášena 14. 10. 2020. Výběrové
řízení budou proběhlo do 15. 11. 2020. Rovněž do 20. 11. proběhlo výběrové
řízení na zaměstnanecké mobility v akad. roce 2020/21. Dále byla 30. 10.
2020 vyhlášena výzva k prodlužování studentských mobilit zahájených v ZS.
Vzhledem k malému počtu přihlášek na studentské a učitelské mobility
předpokládáme vyhlášení dalšího kola. Na ZS 2020/21 bylo k 10. 11. 2020 z
FUD vysláno 5 studentů na studijní pobyty a 2 studenti na praktické stáže.
Institucionální program 2021 – internacionalizace: Výzva pro studenty k
podávání přihlášek na zahraniční studijní pobyty v roce 2021 realizované na
partnerských zahraničních vysokých školách či formou free-movers (tzv.
aktivita A) byla vyhlášena 19. 10. 2020. Termín pro odevzdání přihlášek byl
13. 11. 2020.
Fondy EHP – Bylo vyhlášeno 3. kolo výzev pro Projekty institucionální
spolupráce, Projekty mobilit, Projekty odborného vzdělávání a přípravy a pro
Projekty inkluzivního vzdělávání v rámci Fondů EHP podporujících spolupráci
s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem. Do každého projektu musí být
zapojena alespoň jedna partnerská organizace z Islandu, Lichtenštejnska
nebo Norska. Podrobné informace k jednotlivým typům projektů a k postupu
podávání
žádostí
naleznete
pod
odkazem
https://www.dzs.cz/program/fondy-ehp/projekty-granty#vyzvy. Pro žadatele
organizuje Dům zahraniční spolupráce informační webináře, na které je
možné
se
přihlásit
na
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=QT9BEcHDb0ycyM3
Xe94dOg-SzzSWb7tJjoWvxsUsMyxUQ1IzM0U4MTBDWE1WRzlINDhJSko1
VjJZTC4u
Uzávěrky pro podávání žádosti v rámci této výzvy jsou následující: projekty
institucionální spolupráce 17.2.2021 15:00, projekty mobilit 10.2.2021 15:00,
projekty odborného vzdělávání a přípravy 24.2.2021 15:00, projekty
inkluzivního vzdělávání 3.3.2021 15:00. Žádosti předkládají fakulty k podpisu
statutárnímu zástupci doložené průvodním listem k návrhu projektu, který
získají po evidenci projektu v IMIS, prostřednictvím OVV.

4.9.

Noc Vědců se uskuteční 27. 11. 2020 od 17 hodin. Její náplní je
vědecko-popularizační program, který se letos uskuteční on-line (viz Příloha

4.10.

č. 1). Do konce roku pak budou všechny mediální výstupy k dispozici na webu
www.nocvedcu.cz.
Projekty Ústeckého kraje na rok 2021 – zatím bylo domluveno, že navrženy
budou strategické projekty s vyšší dotací, a to na úkor drobných projektů.
Návrh oblastí a celkovou částku bude rektor diskutovat s novým hejtmanem,
následně bude navržená struktura projektů představena na kolegiu rektora.

M. Mochal – Kolegium proděkanů pro rozvoj
4.11.
4.12.
4.13.

4.14.

4.15.
4.16.

4.17.

Porada proděkanů pro rozvoj proběhla korespondenční formou.
Strategický záměr – musí se odevzdat do 31. 3., za FUD měl by být hotov do
ledna 2021, aby byl schválen AS UJEP.
CRP – podán za FUD projekt pod názvem Umělecké vzdělávání – online
prezentace výstupů umělecké a tvůrčí činnosti, ve spolupráci s FaVU VUT
Brno.
Máme možnost nabídky 3D skenování budovy v souvislosti s DOD, bylo by
možné to využít při prezentaci klauzurních prací našich ateliérů v případě
trvajících omezení návštěvnosti v době nouzového režimu a omezeného
vstupu návštěvníků do budovy.
Internacionalizace – připravuje se anglická verze výstavy Dream Team na
web fakulty.
Úspěch ve studentské soutěži Meet Design 2020 – produkt studenta Davida
Síly z ateliéru Design Keramiky získal 2. místo v konkurenci dalších 70
produktů.
Děkan doplňuje – 4. 12. bude též vyhlášena Národní cena za studentský
design, kde je hodně zástupců za FUD.

M. Thelenová – kolegium proděkanů pro studium
4.18.

4.19.

Akreditace studijních programů FUD Pro nově akreditovaný doktorský
studijní program Vizuální komunikace jsme již obdrželi kód, který byl zanesen
do systému Stag. Akreditační materiály bakalářských studijních programů
Výtvarná umění a Design se specializacemi Design a Grafický design jsou
ještě stále v procesu posuzování NAÚ. Již máme k dispozici vyjádření
hodnotící komise a zpravodaje. Komise doporučuje udělit akreditaci pro
Výtvarná umění na 10 let, pro Design na 8 let, a to s ohledem na personální
nedostatky. Zpravodaj doporučuje udělit akreditaci pro Výtvarná umění na 10
let, pro Design také na 10 let, a to s povinností doložit kontrolní zprávu na
téma personálního zabezpečení k 30. 6. 2024. Platnost původních studijních
oborů je pouze do 31. 12. 2024. Studenti, kteří nastoupili v akademickém roce
2019/2020 a dříve, byli již upozorněni dopisem, že pokud do té doby úspěšně
neukončí studium, budou převedeni do nových programů.
Zadání témat klauzurních prací na ZS 2020/2021 – termín pro zadání témat
je 2. 12. 2020, zasílejte témata a také seznamy studentů za své ateliéry
paním sekretářkám příslušných kateder. Obhajoby klauzurních prací se
uskuteční v termínu 2. 2.–3. 2. 2020 (když bude epidemiologická situace

4.20.

4.21.

4.22.

4.23.

4.24.
4.25.

4.26.
4.27.

příznivá). V případě špatné situace se bude řešit alternativní způsob
hodnocení jako v letním semestru minulého akademického roku. Byl zaslán
návrh harmonogramu a požádáno o vyjádření vedoucí kateder, vedoucí
KDTU musí potvrdit zástupce KDTU. S ohledem na situaci nebudeme
tentokrát oslovovat externí členy.
Přijímací řízení pro akademický rok 2021/2022 – elektronická přihláška k
přijímacímu řízení pro akademický rok 2021/2022 byla otevřena ke dni 1. 10.
2020, zatím je v systému 60 přihlášek pro bakalářské studium (vloni touto
dobou to bylo cca 30 přihlášek). Konkrétní, proměnlivá čísla mohou zjistit
vedoucí ateliérů na studijním oddělení. Přihlášky pro bakalářské studium je
možné podávat do 15. 1. 2021.
Na základě epidemiologické situace se rozhodlo pro bakalářské přijímací
řízení (únor 2021) vytvořit nové podmínky pro on-line formu, podmínky jsou již
připraveny a budou zaslány AS FUD ke schválení. Přijímací řízení bude
probíhat ve dvou kolech: 1. kolo bude bez přítomnosti uchazečů dne 12. 2.
2021, komise posoudí portfolia-domácí práce a motivační dopisy, které
uchazeči v daném termínu zašlou v elektronické podobě. 2. kolo bude
probíhat dne 22. 2. 2021 a bude představovat on-line pohovor dle
připraveného harmonogramu, pohovor bude muset být zaznamenáván. Test a
talentové zkoušky nebudou součástí přijímacího řízení.
Den otevřených dveří FUD další on-line den otevřených dveří FUD se
uskuteční 10. 12. 2020, ten den bude možné získat informace přes chat a
také uskutečnit online konzultace v ateliérech. Informace je zveřejněna na
webu a fb. Den otevřených dveří UJEP uskuteční se 27. 1. 2021 v čase
11–14 hodin, pokud to epidemiologická situace dovolí, jinak budeme
postupovat jako u dne otevřených dveří FUD a zvolíme on-line formu - určeno
především pro uchazeče o navazující magisterské a doktorské studium,
obecné informace bude podávat proděkanka pro studium a pro Kurátorská
studia vedoucí KDTU, M. Koleček. Prosím o součinnost pedagogy
jednotlivých ateliérů.
Přidělení konzultantů magisterským diplomantům – KDTU zajistila
přidělení konzultantů magisterským studentům. Již bylo zveřejněno na webu
FUD, aby studenti mohli kontaktovat své konzultanty nejpozději do 30. 11.
2020.
Konec výuky v zimním semestru a vánoční prázdnin - 19. 12. 2020 konec
výuky v zimním semestru, 20. 12. 2020 - 3. 1. 2021 vánoční prázdniny.
Stipendia nejlepším studentům UJEP – zasedání komise proběhlo on-line
10. 11. 2020. Sešlo se celkem 7 nominací ze 4 fakult na Stipendia primátora a
starostů obvodů (za FUD připraveny 3 nominace) - byla udělena celkem 4
stipendia, pro FUD získáno 1 stipendium (tým absolventek Kurátorských
studií)- dále jsme zaslali 1 nominaci na Stipendium statutárního města Teplice
a očekáváme výsledek.
Rozvrh na LS 2020/2021 – bude třeba připravit rozvrh na LS, v prosinci
oslovím vedoucí kateder.
Porada prorektorky pro studium s proděkany – porada se uskutečnila
on-line a její zápis je v systému IMIS po přihlášení. Byla zde také zmíněna

tato důležitá informace: V Poslanecké sněmovně ČR je ve stavu legislativní
nouze projednávána novela zákona o vysokých školách (viz
https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=1081), která má „natrvalo“ upravit
pravidla pro vzdělávání na vysokých školách v případě vyhlášení krizového
opatření podle krizového zákona nebo z důvodu nařízení mimořádného
opatření podle zvláštního zákona a vysokým školám tak na základě
rozhodnutí ministerstva umožnit využívat v těchto situacích specifická pravidla
odlišná od standardní úpravy zákona o vysokých školách. Mezi oblasti, které
jsou touto novelou dotčeny, patří využívání distančních nástrojů vzdělávání
bez ohledu na akreditaci jednotlivých studijních programů, úprava podmínek
přijímacího řízení, změna délky akademického roku a prodloužení doby k
osvědčení dosaženého vzdělání pro účely přijetí ke studiu. Účinnost této
novely se předpokládá od 1. 1. 2021.
5.

RŮZNÉ
5.1.

5.2.
5.4.
5.5.
5.6.

M. Matoušek – probíhají inventury, termín podepsaného formuláře do 30.11.
Smlouva pro M. Vlčkovou, koordinátorku Erasmu – prodloužení smlouvy o
další 3 roky. Zástup za mateřskou dovolenou D. Zikmundové – informace, že
bude rozvázána smlouva a místo bude dál zastávat současná koordinátorka.
P. Mrkus – 24. 11. se účastní ELIA General Meeting: strategický plán ELIA
pro další období https://elia-artschools.org/
A. Loziak – konference Kultura v nové realitě: doporučuje ke shlédnutí na
odkaze: http://kulturavnoverealite.idu.cz/
Z. Kolečková - upozorňuje na pokračování přednášek Čelem k umění.
M. Mochal – kam dát odkaz na video, které vzniklo v rámci MEP?
P. Mrkus – Bude zasláno e-mailem členům kolegia, video není určeno ke
zveřejnění, ale na jeho základě bude vytvořeno nové.

Zapsala: E. Mráziková
Schválil: P. Mrkus

