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Od: 2008
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Celkem:
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prostředky:

Požadavek

574

574

0

Čerpáno

566

566

0

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Hlavní řešitel
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Doc. RNDr. René Kalus, Ph.D. (do 31. 8. 2010)
Doc. Ing. Ivan Janeček, CSc. (od 31. 8. 2010)

Doc. Ing. Ivan Janeček, CSc.

Fakulta/Součást

Přírodovědecká fakulta / Katedra fyziky

Přírodovědecká fakulta / Katedra fyziky
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30. dubna 22, 701 03 Ostrava 1 / www.osu.cz

30. dubna 22, 701 03 Ostrava 1 / www.osu.cz

Telefon:

597092153

597092153

E-mail:

Rene.Kalus@vsb.cz
janecek@osu cz

janecek@osu cz

Jméno:
Podpis:

Jméno rektora:
Podpis:
Datum:
Razítko školy:

Prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc.

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU
Cíle projektu

Uveďte předem stanovené cíle a u každého z nich uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč
splněn nebyl.
1. Příprava studijního oboru k akreditaci. Splněn.
2. Akreditace studijního oboru. Splněn.
3. Propagace studijního oboru. Splněn.
4. Zahájení výuky studijního oboru. Splněn částečně. Realizována byla na půdě OU pouze výuka pro
francouzské studenty, protože v akademických létech, v nichž měl být tento cíl realizován
(2009/2010 a 2010/2011), nebyli na české straně žádní uchazeči o studium v oboru.
5. Rozvoj mobility studentů. Splněn částečně. Realizovány byly pouze mobility francouzských
studentů do ČR, a to z důvodu uvedeného u cíle (4).
6. Rozvoj mobility učitelů. Splněn.
7. Realizace výuky ve studijním oboru. Splněn částečně. Realizována byla pouze výuka pro
francouzské studenty, a to z důvodu uvedeného u cíle (4). V akademickém roce 2009/2010 byla
realizována výuka v uvedeném oboru na půdě OU pro celkem 11 francouzských studentů v
rozsahu 75 studentokreditů.

Plnění
kontrolovatel
ných výstupů

Uveďte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč
splněny nebyly.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Změny
v řešení

Podklady pro akreditaci, akreditační spis. Splněn.
Schválení oboru vědeckou radou. Splněn.
Předložení k akreditaci na MŠMT. Splněn.
Udělení akreditace. Splněn.
Prezentační akce k propagaci oboru. Splněn.
Výsledky přijímací řízení. Splněn částečně, přijati pouze studenti ve Francii, žádní přihlášení
studenti na české straně.
7. Počet a délka studentských mobilit (studentoměsíce). Splněn částečně, realizovány pouze mobility
francouzských studentů do ČR, a to v celkovém rozsahu 8 studentoměsíců.
8. Počet a délka učitelských mobilit (učitelotýdny). Splněn. Realizovány přednáškové pobyty českých
učitelů na spolupracující Akademii J. Dlugosza v Czestochowie (3 učitelotýdny) a pracovní
pobyty na Univerzitě v Le Mans (2 učitelotýdny).
9. Počet zapsaných studentů v jednotlivých ročnících. Splněn částečně pouze na francouzské straně
(15 studentů v akademickém roce 2009/2010), žádní zapsaní studenti na straně české.
Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o jejich
povolení MŠMT, uveďte čj.vyřízení této žádosti.
Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na
č.
Jednotlivé změny
MŠMT)
ukončení
pracovního poměru na OU (Mgr.
2008 – náhrada člena řešitelského kolektivu Dr.
1
Hrivňák), schváleno MŠMT – viz průběžná
Hrivňáka Mgr. Oleksym
zpráva za rok 2008
administrativní překážky na francouzské straně
2009
–
změna
typu
oboru
z
double
degree
na
týkající se možnosti udělovat absolventům oboru
2
společný diplom, schváleno MŠMT – viz
joint degree
průběžná zpráva za rok 2009
2010 – změna ve využití finančních prostředků
určených na zahraniční cestovné českých učitelů: schváleno MŠMT, č.j. 8072/2010-3
3
úhrada pobytových nákladů francouzských
studentů v ČR
2010 – změna hlavního řešitele projektu z Doc.
ukončení pracovního poměru na OU (Doc.
4
Kalus na Doc. Janeček
Kalus), registrováno MŠMT
5

Přehled o
pokračujícím projektu

Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo
vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna.
Rok realizace

Čerpání fin. prostředků
(souhrnný údaj)

Poznámka (případně výhled do budoucna)

Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu
(vyplnit za celý projekt)
Přidělená dotace
na řešení projektu
- ukazatel I
(v tis. Kč)

Čerpání dotace
(v tis. Kč)

1. Kapitálové finanční prostředky celkem

0

0

1.1

Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)

0

0

1.2

Samostatné věci movité (stroje, zařízení)

0

0

1.3

Stavební úpravy

0

0

225

225

2. Běžné finanční prostředky celkem
Osobní náklady:
2.1

Mzdy (včetně pohyblivých složek)

2.2

Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

70

70

2.3

Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu

78

78

15

37

6

45

180

111

0

0

574

566

Ostatní:
2.4

Materiální náklady (včetně drobného majetku)

2.5

Služby a náklady nevýrobní

2.6

Cestovní náhrady

2.7

Stipendia

běžné a kapitálové finanční
3. Celkem
prostředky

Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách
Číslo
položky
(viz předchozí tab.)

Název výdaje a jeho zdůvodnění

Částka (v tis. Kč)

225

2.1

nadtarifní složka mzdy členů řešitelského kolektivu

2.2

příprava webových stránek oboru

20

2.2

zapojení českých studentů do řešení projektu

50

2.3

zákonné odvody na sociální a zdravotní pojištění

78

2.4

kancelářský materiál

28

2.4

cizojazyčná literatura pro studenty

9

2.5

tisk propagačních posterů

1

2.5

překlady dokumentů a studijních materiálů

2.5

oprava výpočetní techniky

2.6

mobility českých učitelů

2.6

pobytové náklady francouzských učitelů v ČR

2.6

pobytové náklady francouzských studentů v ČR

35
9
60
6
45

