PORADA VEDENÍ IES
Dne: 26.4.2012
Účast:
PhDr. Martin Gregor, Ph.D.
Prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc.
Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek CSc.
Prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D.
Prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc.
Doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc
PhDr. Michal Bauer, Ph.D.
Jiří Novák, Ph.D.
Ing. Monika Hollmannová
Omluveni: PhDr. Pavel Vacek, Ph.D., doc. Roman Horváth, Ph.D.
PhDr. Martin Gregor, Ph.D. prezentoval 3 přehledy statistik:
1/ Institucionální financování vědy na IES FSV UK
2/ Ceny za jednotku výkonu v 1 roce a kumulativně
3/ Predikce příjmů IES FSV UK
Ad 1/ Institucionální příjmy za vědu IES
PRVOUK nahrazuje VZ, propad na 60-70% stavu předchozích 2 let. Patrný je nárůst RIV bodů
celé FSV i IES.
Odhad na r. 2012 prakticky jistý, u odhadu na r. 2013 problém s uznáním monografií.
Propady příjmů nyní částečně kompenzuje UNCE (cca na 5 let).
Na rozdíl od CERGE se FSV UK (a ani IES) netýkají kohézní příjmy, které UK dává při propadu
celkových příjmů.
Ad 2/ Ceny za jednotku
Příjmy VČ kvantita
-

Normativní studenti
normativní absolventi
PhD absolventi
Absolventi samoplátci

Příjem za studenta vždy ročně dle zapsaných. I tak je ale lepší pro IES brát selektivně studenty
s tím, že se udrží a dokončí studium než nabrat co nejvíce studentů, z nichž část odpadne.
Prof. Mejstřík podal informaci, že NERV přijal opatření zavést sankční školné, pokud student
nedokončí bc studium do 3 let a mgr studium do 2 let (nezávisle na mobilitě).
VČ kvalita
-

RIV body
VaV prostředky (GAČR atd., váhy se stanovují vždy ročně, těžká je predikce)
doc, prof
mobilita
cizinci ve studijních programech

-

samoplátci

DPV/ PRVOUK – promítají se RIV body
SV - promítají se RIV body
Samoplátci – velmi vysoké ohodnocení studenta (oproti neplaceného bc programu)
Závěry z cenového srovnání:
-

Držet percentil přijetí. Pokud bude hodně schopných zájemců, zvýšit percentil.
Nyní nemá smysl dělat kapacitní rozšíření, znamenalo by to najít zcela nový program,
který by kvantitu financoval.
Kvalita bc studentů je pro nás důležitá především sekundárně.
Nutné motivace na produkci monografií. Na IES je prakticky každá anglická DP vhodná
pro vydání v zahraničním nakladatelství.
Nutná je diverzifikace rizik příjmů.

Ad 3/ Predikce příjmů
Hlavní příjmy
-

Výuka (VC) – znatelný nárůst v r. 2012 oproti 2011, očekávaná stagnace v roce 2013
Věda (VZ, IPV, PRVOUK) – v r. 2012 pokles, v r. 2013 částečný návrat
MFF vyrovnání - pokles díky zrušení výuky Ekonomie I, povedou se nová jednání
s novým vedením MFF

Další příjmy:
-

SV – částečný pokles
Chairs – stagnace

Hl. příjmy v r. 2012 a 2013 poklesnou. Rezervy částečně vykryjí ztráty a sníží se.
Závěry z predikce:
-

Restrukturace úvazků je vhodná nutná, povede k mírnému nárůstu fixní složky a mírnému
poklesu složky odměn.
Je vhodné generovat dodatečné příjmy z nových (typů) projektů.

Hlavní cíle pro vedení:
-

Rozvoj samoplátců
Nové typy projektů: vypsáno výběrové řízení na koordinátora nových projektů a anglické
PR
Kvalita a kvantita supervize PhD (dohled nad výukou i výzkumem)
Motivace a perspektivy (definice hlavních pozic a individuální kariérní pohovory)

Ing. Hollmannová informovala přítomné o připravovaných změnách stipendijního řádu pro PhD,
jejich výuka by měla zůstat hlavní součástí PhD studia.
Zapsala: ing. D. Schnellerová
Ověřil: PhDr. M. Gregor, Ph.D.

