Zápis ze zasedání předsednictva a kontrolní komise Asociace pracovníků univerzitní
administrativy
Datum konání:
Místo konání:

2. 11. 2016
Asociace pracovníků univerzitní administrativy,
Kounicova 67a, 602 00 Brno

Zasedání bylo svoláno předsedou Ing. Josefem Mrázem prostřednictvím e-mailové pozvánky.
Jednání předsedal Ing. Josef Mráz.
Přítomni:
Jméno a příjmení

Instituce

1

Ing. Josef Mráz

Academy parners, s.r.o.

2

Ing. Stanislav Starý

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

3

Ing. Jana Abdallová, MBA

Pražská mezinárodní manažerská škola

4

RNDr. Pavel Ďurovec

Univerzita Pardubice

5

Ing. Iveta Nevludová

Ostravská univerzita

6

Ing. Miroslava Oliveriusová

Univerzita Karlova v Praze

7

Ing. Ivana Pecková

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

8

Ing. Leona Sapíková, MPA, LL.M.

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

9

Ing. Petr Urbanec

Univerzita Pardubice

10

Bc. Barbora Vajglová, DiS.

Asociace pracovníků univerzitní administrativy

Omluveni:
Jméno a příjmení

Instituce

1

Ing. Josef Svoboda, Ph.D.

České vysoké učení technické v Praze

2

Ing. Petr Urbanec

Univerzita Pardubice

Schválený program:

1. Schválení zápisu ze zasedání předsednictva 22. 06. 2016

2. Příprava valné hromady 22. 11. 2016
3. Zajištění financování na rok 2017
4. Diskuse na téma zpřesnění / úpravy názvu/ z Asociace univerzitní administrativy na Asociaci
univerzitních administrátorů
5. Příprava systému na sdílení znalostí pracovníků univerzitní administrativy na platformě „Wiki“.
6. Různé

1. Schválení zápisu ze zasedání předsednictva 22. 06. 2016
Předsednictvo schválilo zápis ze zasedání předsednictva ze dne 22. 06. 2016 bez připomínek.
2. Příprava valné hromady 22. 11. 2016
Hlavní body jednání (včetně doplněných bodů):
- schválení Výroční zprávy o činnosti a hospodaření za rok 2015
- informace o činnosti a hospodaření asociace v roce 2016
- zpráva o činnosti kontrolní komise
- schválení Strategie rozvoje Asociace pracovníků univerzitní administrativy
- představení nového webu asociace
+ příprava systému na sdílení znalostí pracovníků univerzit (Ing. Petr Urbanec)
- návrh změny názvu asociace
- doplnění člena předsednictva – Ing. Ludmily Opekarové, Ph.D. (VŠTEČB)
- členské příspěvky v roce 2017
- různé
- diskuze
3. Zajištění financování na rok 2017
Výsledky hospodaření v roce 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017 bude představen na zasedání valné
hromady 22. 11. 2016.
V roce 2017 zůstanou členské příspěvky kolektivních i individuálních členů ve stávající výši.
Předsednictvo navrhuje změnit výši účastnických poplatků následovně:
- 500,- Kč/účastník na jednodenních seminářích,
- 500,- Kč/účastník/den vícedenních vzdělávacích cyklů
- 1.000,- Kč/účastník na dvoudenních setkáních profesních skupin.
V případě schválení valnou hromadou vstoupí nové účastnické poplatky v platnost v lednu 2017.
4. Diskuse na téma zpřesnění /úpravy názvu/ z Asociace pracovníků univerzitní
administrativy na Asociaci univerzitních administrátorů
Z důvodu rozvoje asociace a rozšíření cílové skupiny i na akademické pracovníky vysokých škol
se předsednictvo shodlo na změně názvu asociace následovně:
Asociace pracovníků univerzit, z.s.
- vzhled loga zůstane dle nově zpracovaného logomanuálu, pouze dojde ke změně názvu v logu,
- návrh nového loga bude členům předsednictva zaslán po jeho zpracování,
- návrh nového názvu nechat schválit valnou hromadu a zajistit změnu ve spolkovém rejstříku.
5. Příprava systému na sdílení znalostí pracovníků univerzitní administrativy na platformě
„Wiki“.
Wikiverzita – otevřený vzdělávací projekt pro vzdělávání dospělých v rámci celoživotního vzdělávání.
Pro potřeby univerezitních pracovníků předpokládáme vytvoření nového portálu „Univerzitní pracovníci“
https://cs.wikiversity.org/wiki/Kategorie:Portály
- na webových stránkách www.apua.cz/profesni-skupiny připravujeme odkaz na systém Wikiverzity
- představení Wikiverzity na zasedání valné hromady 22. 11. 2016 – Ing. Petr Urbanec.

6. Různé
7.1.
7.2.

7.3.
7.4.
7.5.
7.4.
7.5.

Připravit systém vzdělávání pro nastupující pracovníky VŠ „Legislativní minimum“
- časová dotace, lektorské obsazení
- pilotní cyklus realizovat na jaře 2017
Připravit systém vzdělávání pro střední management se zaměřením na prostředí vysokých škol
- cílová skupina: nastupující pracovníci do vedoucích fcí VŠ
- zaměření: praktické zkušenosti z oblasti řízení
- návrh modulů: Ing. Jana Abdallová, MBA
Zahájit činnost v oblasti navazování partnerství – Ing. Stanislav Starý.
Zajistit pojištění asociace a statutárního zástupce asociace – Barbora Vajglová.
Připravit dopis na ČKR a náměstka ministra MŠMT – zajištění financování asociace v oblasti
celoživotního vzdělávání – Ing. Josef Mráz, Bc. Barbora Vajglová, DiS.
Předsednictvo bude zasedat dle schváleného harmonogramu, mimořádná zasedání se budou
konat formou jednání bez zasedání nebo formou telekonference.
Předběžný harmonogram zasedání předsednictva a kontrolní komise:
22. 11. 2016, 11:00 – AVU, Praha
16. – 17. 02. 2017, dvoudenní setkání v Poděbradech
06. 06. 2017
31. 10. 2017
- termíny se mohou měnit dle aktuální situace.

V Praze dne
Ing. Josef Mráz, předseda

V Brně dne
Barbora Vajglová, kancelář asociace

