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BUDOVA NA HRADĚ
o má být hotova do poloviny dubna (zhruba?) - stěhování nejspíše až po ukončení
semestru, během zkouškového období
o stěhování podle toho, jak bylo naplánováno - plán budovy a lidé do jednotlivých kanceláří
(naplánováno již z doby opravy) - teď není možné měnit
o organizace - MP (krabice, technika, lidi, studenti)
o děkanát FF UP přislíbil stipendia pro studenty, kteří budou při stěhování pomáhat
MZDY
o nový vnitřní mzdový předpis od 1. 1. 2019
o novela vnitřního mzdového předpisu od 1. 4. 2018 - navýšení tarifů (zhruba 10-12%)
o FF UP obdržela cca o 20 mil. Kč navíc – p. děkan chce vše směrovat do platů
zaměstnanců, dr. Koucká doufá, že navyšování platů není definitivní
o IS HAP: sběr dat za rok 2017 bude probíhat 5.–30. 4., co se nevejde do formuláře, vypsat
do kolonky „co se nevešlo do formuláře“ – důležité kvůli akreditacím!
o výběrová řízení (ti, kterých se to týká, vědí): budou probíhat 23. 4. – 5. 5.
ROZPOČET
o bude se řešit 11. 4. na zasedání vedoucích kateder
o pro KHI vypadá pozitivně, pro KKF stabilně
AKREDITACE
o návštěva komise 5. 4. (11:00 – 14:00) – Kalous, Miller, Stejskal, Kreisinger, Oppeltová,
Kalábková, Viktořík
o KKF jinde, u filologických oborů
o se všemi ještě probereme postup
DOKTORANDI
o navýšení stipendia od 1. 5. – 12.200,- Kč/měs.
o nutné doktorandy pečlivě vybírat, posléze sledovat i v průběhu studia
o zajistit, aby měli lepší úspěšnost (v řádném termínu, tj. 3+1, ukončit – toto je úspěšný
absolvent, FF UP jich má 6–7 %)
PROSPĚCHOVÁ STIPENDIA
o děkanát chce zavést prospěchová stipendia – v řešení, gesce prod. Dopity
PŘIHLÁŠKY
o FF o 300 míň uchazečů (ale více přihlášek)
o prominutí přijímací zkoušky? – historie + archivnictví: ano, archeologie: ne
o prominutí přijímací zkoušek – upuštěno od všech přijímacích testů, v případě přihlášky na
dvouoborové studium student musí k přijímacím zkouškám přijít
o podrobná diskuse (studenti z PdF UP – potřebujeme je, nutno hledat způsoby, jak se jim
přiblížit, situaci/stav nelze zobecňovat…)
GA ČR (prod. Bilíková)
o na FF UP termín do 5. 4. 2018
o podávat prostřednictvím UPShare (viz zápis z porady vedoucích kateder)
PROJEKTY
o pokud projekty s požadavky na katedru (finanční, spoluúčast, personální změny atd.) –
nutné vždy probrat s vedoucím katedry
PODPORA VÝZKUMU A PUBLIKACÍ
o překlady - články Jsc, Jimp - překlady může platit i UPlift sám (žádost z katedry); překlady
se mohou financovat i ze zdroje 30 (dohoda s vedoucím katedry, popř. doc. Prchal
Pavlíčkovou – katederní IGA)

o





vylepšení výzkumu impaktovanými a scopusovými časopisy – přemýšlet nad tím, kam
svůj článek posílám („lepší“ časopisy jsou lépe bodované)
o návrh do budoucna: vytvořme si seznam historických časopisů, kam by se naše články
mohly směřovat
ZAHRANIČÍ
o zavést do STAGu předměty pro zahraniční studenty (omezit podmiňující předměty;
způsob hodnocení známkou) – bude co nejdříve upřesněno, MP rozešle
WEB KATEDRY
o zatím adresa: www.ff.upol.cz/khi
o upravit strukturu; informace ze starého webu - upravit, doplnit &c. – na Portále v kolonce
„můj profil“ aktualizovat informace o sobě, nutné!!, prosí též o vložení fotografie –
užitečné, studenti zejména prvních ročníků nás neznají
o ustavení pracovní skupiny k novému webu – pokud by měl někdo zájem, ozvěte se
prosím vedoucímu katedry, jinak kolegy osloví
o propojení s moodle - školení moodle - školení paní Bohdana Řeháková (CVT) – budeme
používat tento e-learningový systém, ve STAGu je záložka „administrace moodle kurzů“ –
intuitivní ovládání, není složité
o správci webu: 3x editor (tajemník, zahraničí, &c.?); 4x editor aktualit (MP; …)
o sekce: historie (starší, novější??), archivnictví, archeologie, euroculture; nebo zcela bez
sekcí?
o profily lidí - ze systému (ale může se vytvořit i externí stránka – emeritní, externí,
doktorandi…)
o inspirace: bohemistika, anglistika &c.

RŮZNÉ
dr. Koucká
 HO
o setřeny rozdíly mezi časopisy, snaha dostat se do SCOPUSu
o rekonstrukce redakční rady – zahraniční členové – prosí kolegy o návrhy
o lepší internetové stránky – celofakultně profesionálně vedené pro všechny časopisy
vydávané na FF UP
o DOI číslo pro všechny články HO (nutný jednorázový poplatek 20.000,- Kč) – též nutná
elektronicky dostupná verze časopisu pro všechny!
o možnost publikování pro doktorandy, více obsáhlý oddíl zpráv a recenzí – prosí kolegy o
informování zejména svých doktorandů
o chystá se číslo 55-2018 – prosí o recenze a zprávy, pokud by kolegové měli k dispozici
o info o nákladu HO, výměnách historických časopisů (dostupné v knihovně UP)
doc. Elbel
o

CSJH – letošní číslo se již chystá, prosí především doktorandy o příspěvky

dr. Kalábková
o II. studentská archeologická konference, 27. 4. 2018 – zve kolegy
doc. Prchal Pavlíčková
o velice děkuje kolegům za spolupráci při vyplňování OBD
o skončila IGA roku 2017, dnes obhajoba, všechny slíbené publikace a příspěvky
realizovány, děkuje všem zapojeným doktorandům, jmenovitě zejména Mgr. Lyčkové a
Mgr. Kalouskové

MP
o
o

příprava modré knihy – viz zaslaný harmonogram, nyní otevřený přístup, prosí kolegy o
pečlivou kontrolu, sylaby nutné v ČJ i AJ
oponenty prací nyní nutné též zavádět do STAGu, potřebuji vždy r. č. + datum narození –
týká se zejména archeologie

zápis: Markéta Peřinová, 23. 3. 2018

