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Zápis
Přítomni: J. Böhmová, T. Kopf, M. Marvan, J. Smítal, K. Smítalová, J. Sýkora,
J. Šindlerová, M. Štefánková
Program:

1. Kontrola zápisu
2. Informace ředitele
3. Studijní záležitosti
4. Věda a výzkum
5. Aplikovaná matematika
6. Různé

1. Kontrola zápisu
Smítal
4.6 Připomíná, že závěrečné kolo celostátní soutěže SVOČ 2004 pro matematické a
informatické obory proběhne ve dnech 25. - 27. 5. 2004 na Fakultě strojního inženýrství
VUT v Brně. Přihlášky je nutno odeslat do 30. 4. 2004.
7. Notebook pro doc. Štefánkovou je objednán a čeká se na jeho dodání. V této fázi již
zajišťuje investiční oddělení SU.
2. Informace ředitele
Smítal
2.1 Poděkoval J. Šindlerové, T. Kopfovi, M. Marvanovi a M. Štefánkové za zpracování
návrhu Výzkumného záměru na roky 2005 - 2011. Návrh bude projednáván ve VR SU
10. 2. 2004.
2.2 Poděkoval všem, kteří se zasloužili o získání grantů (je uveřejněno na www
ústavu). Ze 14 podaných grantů (včetně IGS) je úspěšných 11 (78% úspěšnost).
2.3 Finanční částka pro rok 2004 na VZ byla přidělena ve výši 4 180 tis. Kč.
2.4 Informoval o termínech podání projektů FRVŠ. K jednotlivým možnostem
proběhla diskuse.
2.5 KŘ se zabývalo otázkami týkajícími se doktorského studia v Matematickém ústavu.
2. 6 Hospodaření Matematického ústavu skončilo v roce 2003 deficitem ve výši 382 tis.
Kč. Deficit byl způsoben dodatečnou platbou za úhradu vzájemných služeb mezi FPF
a MÚ.
3. Studijní záležitosti
Smítalová

3.1 Správce počítačové sítě MÚ M. Mikláš pracuje na přípravě počítačových kurzů pro
zájemce z řad veřejnosti (může být nabídnuto v rámci Univerzity III. věku).
3.2 K harmonogramu akademického roku 2004/2005 nemá MÚ žádné připomínky.
Studium pro studenty 4. roč. bakalářského studijního oboru AMKS bude probíhat
blokovým způsobem, což bude zohledněno ve studijním programu.
Šindlerová
3.3 V pátek 6. 2. 2004 proběhla první lekce přípravného kurzu k přijímacím zkouškám
na VŠ z matematiky.
4. Věda a výzkum
Štefánková
4.1 Informovala o termínu pro odeslání závěrečných zpráv (o vědě, hospodaření
a pedagogické činnosti za rok 2003) na oddělení vědy SU - 12. 3. 2004.
4.2 Informovala o možnostech monitorovacích návštěv v rámci programu
Erasmus/Sokrates.
5. Aplikovaná matematika
Sýkora
5.1 Vedl jednání v oblasti problematiky pokračování našich absolventů bakalářského
studijního oboru AMKS v magisterském studiu na jiných vysokých školách.
5.2 Ve studijním programu bakalářského studijního oboru AMKS budou z technických
důvodů přesunuty dva kurzy (kredity B) ze zimního do letního semestru.
KŘ s takovou změnou souhlasí.
6. Různé
Smítal
Příprava mezinárodní konference "42. sympózium z funkcionálních rovnic" probíhá
podle plánu, zatím je přihlášno 70 zahraničních účastníků. Poděkoval J. Böhmové a M.
Štefánkové za organizační práce.
Kopf
Informoval o možnosti spolupořádání akce pro žáky základních škol Phytagoriáda a o
výsledcích jednání a konzultací, které proběhly v rámci jeho služební cesty v Lipsku.
Příští Kolegium ředitele se bude konat 8. 3. 2004 v 10.30 hod. v pracovně prof. Smítala.
Zapsala: Jiřina Böhmová

