Zápis schůze Kolegia matematické sekce 11. listopadu 2021
Schůze se uskutečnila hybridně od 14:00 hodin.
Přítomni členové: V. Dolejší, M. Kopa, M. Pokorný, D. Pražák, J. Robová, D. Stanovský, M. Tůma
Host: M. Rokyta (do 15:00)

Studijní záležitosti
1

Funkci garanta dobíhajících studijních programů a oborů nelze po dobu platnosti jejich
akreditace zrušit (i když nejsou žádní studenti), ale lze provést snížení příplatku na
minimální částku 1000,-.

2

Bylo vyhlášeno podzimní kolo SFG, uzávěrka přihlášek 15.11.

Personální záležitosti
1

KMS schválilo vypsání konkurzů na místa s uzávěrkou přihlášek do 31. ledna 2022:
◦ vedoucí KA (končící funkční období stávajícího vedoucího)
◦ vedoucí KNM (končící funkční období stávajícího vedoucího)
◦ AP4 na KPMS se zaměřením na statistiku
◦ AP2 na KPMS v oblasti ekonometrie a optimalizace
◦ AP2 na MUUK se zaměřením na matematickou fyziku, zejména na kvantovou teorii
pole.
◦ AVP1 na KA, placeno z projektu bez sekční garance tarifu

2

S ohledem na nový mzdový předpis UK https://cuni.cz/UK-8897.html dojde k úpravě
tarifních mezd některých zaměstnanců a od ledna 2022 též sekčních garancí tarifních platů.
Vedoucí pracovišť připraví návrhy na prodloužení smluv na dobu určitou, které končí do 30.
9. 2022.

3
Věda
1

Nevyčerpané prostředky projektů GAČR lze převést do FÚUP a NÚUP – viz mail
Z. Bubeníkové rozeslaný pracovištím přes OGAP-L ze dne 11.10. 2021.

2

Vedoucí pracovišť zajistí vyplnění tabulek přiřazující osoby na jednotlivé obory programů
Cooperatio, soubory je třeba zaslat vedoucímu knihovny do 3. prosince.

Organizační záležitosti
1

Proděkan vyzval vedoucí pracovišť k provedení kontroly čerpání všech účtů tak, aby byly
přiměřeně vyčerpány. Vedoucí pracovišť nahlásí do konce listopadu odhady finančních
zůstatků na účtech 01 a 04.

2

Vyšlo nové Opatření děkana č. 8/2021, Stanovení limitů na ubytování při pracovních cestách
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/opatreni-dekana/opatreni-dekana-c8-2021

3

Spisová služba ESSS obsahuje řadu nevyřízených zásilek, sekretářky bývají informovány emailem, ale nevyřizují. Pomoc může poskytnout paní Floriánová.

Různé
1

Proděkan se zúčastnil jednání s RSJ, kromě stávající spolupráce jsou ochotni jednat i o
nových možnostech.

Schůze skončila v 15:40.
Zapsal: M. Pokorný
Upravil: V. Dolejší

