Zápis ze schůze Katedry biologie ekosystémů PřF JU

Datum konání: 2. 10. 2014
Program jednání:
1. Informace o stěhování skupin Martina Haise a Davida Boukala do prostor bývalého
děkanátu (3. patro).
2. Informace o grantovém řízení: Norské fondy nevyšly, projekt SoWa je v řízení.
3. Přítomní členové katedry byli proškoleni z hlediska BOZP; navíc je potřeba průběžně
dělat kontrolu lékárniček v laboratořích a jednou ročně kontrolu regálů a řebříků
(včetně zápisu o tom).
4. Vstupní seminář pro prváky – bližší informace u Jany Jersákové.
5. Výstupy z individuálních schůzek vedoucího katedry s členy katedry:
-

návrh na zřízení nástěnky na nové publikace členů katedry – schválený návrh, aby
byla udělaná ve 3. patře u výtahu; odpovědný Petr Čapek;

-

zadávání diplomových prací – návrh, aby se zadávaná témata průběžně konzultovala,
aby byla větší informovanost, 1. schůzka bude svolána během října (odpovědný David
Boukal);

-

katedrové semináře – diskutovány návrhy, jak je zatraktivnit a zjistit větší účast;

-

happy hours – diskuse, zda je inzerovat i na fakultním facebooku je pořád otevřená.

6. Výzva k nabízení nových kurzů pro studenty v rámci Erasma.
7. Webové stránky katedry se postupně naplňují:
-

studenti si můžou stáhnout výukové materiály jenom po přihlášení;

-

úpravy obsahu uživateli + vytvoření a editování vlastního profilu jsou možné po
přihlášení univerzitním účtem (IDM);

-

všichni zaměstanci včetně postdoků a PhD studenti co nejdříve vyplní základní
osobní údaje v češtině i angličtině;

-

formuláře s projekty a nabídkami Bc, Mgr a PhD prací směrujte na Jiřího Bártu;

-

publikace přijaté do tisku (available online) zasílejte Janě Vrbové – následně
budou uvedené jako info o publikační činnosti na katedrových stránkách;

-

publikace již vyšlé na Web of Science budou stahovány několikrát za rok automaticky
(odpovědná osoba Michal Šorf), jednotlivé uživatele prosíme o kontrolu správnosti;

-

jakékoliv komentáře ke vzhledu a funkčnosti webových stránek posílejte Michalu
Šorfovi (michal.sorf@centrum.cz), budou průběžně zpracovány;

-

návrhy skupinových aktualit (text+foto) posílejte D. Boukalovi / J. Jersákové
(populace), J. Vrbovi (voda) a E. Kaštovské (půda), aktuality s celokatedrovým
přesahem D. Boukalovi nebo J. Vrbové.

