Zpráva o činnosti Akademického senátu 3. LF UK za rok 2014

V roce 2014 se konalo 9 řádných zasedání Akademického senátu 3. LF UK.

Akademický senát 3. LF UK na zasedáních v roce 2014 projednal a schválil následující
body:
Schválil:
-

v souladu se Statutem 3. lékařské fakulty UK, část III, čl. 10, bod d) Výroční zprávu
o činnosti fakulty za rok 2013,
návrh rozpočtu 3. LF UK na rok 2014,
rozdělení hospodářského výsledku ve výši 722 068,- Kč a s jeho přidělení v plné výši
do fondu rozvoje investičního majetku,

- záměr odkupu pozemku potřebného k realizaci výstavby výukového pavilonu anatomie a
patologie,
-

návrh děkana fakulty na jmenování Disciplinární komise fakulty pro funkční období
od 5. 2. 2014 do 4. 2. 2016 a její personální obsazení,
- zřízení Ekonomické komise Akademického senátu 3. LF UK,
- zřízení Sociální komise Akademického senátu 3. LF UK,
- návrh Pravidel pro vyplácení stipendií na 3. LF UK a uložil předsedovi AS 3. LF UK,
aby návrh společně s děkanem fakulty předložil ke schválení AS UK,
- v souladu s čl. 10, odst.1, písm. b Statutu 3. LF UK v Praze změny v návrhu novely
Pravidel pro vyplácení stipendií na 3. LF UK,
- v souladu s čl. 10, odst. 1, písm. e) Statutu 3. LF UK v Praze podmínky pro přijetí
uchazečů v akademickém roce 2015/2016,
- v souladu s čl. 10. odst. 1, písm. e) Statutu fakulty Podmínky pro přijímací
řízení 2015/2016 v anglickém curriculu,
- v souladu s čl. 4, odst. 4 Stipendijního řádu UK návrh děkana na výši stipendia za
vynikající studijní výsledky v akademickém roce 2013/2014 ve výši 11 000,- Kč,
- usnesení, aby kandidát, který cenu M. Bertrand nezíská, obdržel vzhledem k zcela
mimořádným studijním výsledkům uznání AS 3. LF UK,
- udělení Ceny časopisu VESMÍR za akademický rok 2013/2014 všem
navrženým kandidátům,
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- udělení Ceny Margaret Bertrand za rok 2013 studentovi Ondřeji Sglundovi,
- zveřejnění výsledků evaluace výuky za zimní semestr 2013 – 2014
uzavřených webových stránkách fakulty,

na

- volební komisi pro volbu členů Vědecké rady 3. LF UK a její personální složení,
- v souladu s čl. 1, odst. 2 volebního a jednacího řádu AS UK termín, čas a
místo konání voleb zástupců 3. LF UK do Akademického senátu UK,
- v souladu s čl. 8 Volebního a jednacího řádu AS UK termín případných
opakovaných voleb zástupců 3. LF UK do AS UK,
- metodou per rollam ve dnech 4. až 5. 11. 2014 navržené obsazení volební komise a
náhradníky pro volby zástupců 3. LF UK do AS UK na období 2015 – 2018,
- výsledky voleb zástupců fakulty do Akademického senátu UK,

uložil předsedovi a vedení AS 3. LF UK, aby
-

návrh novely Pravidel pro vyplácení stipendií předložil předseda společně s děkanem
fakulty ke schválení AS UK,
- do příštího zasedání senátu připravilo příslušný dokument k evidenci usnesení a ke
kontrole jejich plnění.
- v průběhu letních prázdnin vedení vyřizovalo jménem senátu neodkladné záležitosti a
na nejbližším příštím zasedání podalo AS 3. LF UK o takto řešení agendě zprávu.

AS 3.- LF UK podpořil
- záměr výstavby výukového a výzkumného pavilonu anatomie a patologie,

Doporučil
-

vedení fakulty, aby připravilo novelu směrnice 6/2008 o organizaci pobytu studentů
přijíždějících v programu Erasmus+ a o organizaci výjezdu studentů Univerzity
Karlovy, 3. lékařské fakulty v programu Erasmus+ v souladu se změnami
v programu Erasmus+,
- zahraniční komisi děkana, aby stanovila kritéria pro výběr studentů na studijní
pobyty a praktické stáže a předložila k vyjádření Akademickému senátu 3. LF UK,
- vedení fakulty, aby se zabývalo návrhy na nový propagační textil,
- vedení fakulty umístit ve vstupní hale budovy fakulty žádaný nápojový automat,

Vyzval své zástupce v AS UK
- aby iniciovali diskuzi o změně Stipendijního řádu UK ve smyslu, který by fakultám
umožnil větší flexibilitu v určení jednotlivých stipendií.

2

Vzal na vědomí předloženou informaci o:
-

-

-

-

evaluaci výuky za zimní semestr 2013/2014,
modelu interaktivních seminářů s kontrolovanou účastí a hodnocením aktivity
studentů,
zvýšení základních platů docentů a profesorů, přednostů klinik, ústavů a dalších
jednotek fakulty,
výsledku volby členů Vědecké rady 3. LF UK 2014 – 2018 s počtem obdržených
hlasů,
všeobecné konzultaci EU o ochraně duševního vlastnictví a možnosti vyplnit
k tomu určených dotazníků,
obsazení funkcí proděkanů 3. LF UK pro období 2014 – 2018 - pokračování
činnosti stávajících proděkanů v novém volebním období děkana a jeho úmyslu
jmenovat dalšími proděkany prof. MUDr. Kozáka a prof. MUDr. Bankovkou
Motlovou, rozdělení pravomocí proděkanů,
nově jmenovaném rektorovi UK prof. MUDr. Zimovi,
novele zákona o VŠ – do prázdnin by měl být v prvotní podobě,
postupu prací na jednotném vizuálním stylu nového webu Univerzity Karlovy,

- umístění 3. LF UK na 1. místě v anketě Hospodářských novin,
- navýšení dotace na vzdělávací činnost (o 300 tis. Kč), PRVOUK – navýšení o cca
2 mil. Kč a záměru investovat do přístrojů,
- rozvoji Akademické obce, kariérním řádu navrženým RUK, s důrazem na habilitace,
rovné příležitosti pro ženy – matky, zajištění míst ve školce, školkovném,
- plesu 3. lékařské fakulty – 5. března 2014 od 19,00 hodin v Národním domě na
Vinohradech.
- diskuzi s prof. Gerlochem o uznávání akademických titulů,
předpokládaném
snížení
administrativní
náročnosti
a
organizaci
financování vědy a výzkumu ( PRVOUK), o výhleduu na rok 2016,
úpravě webových stránek 3. LF UK a jejich přizpůsobení jednotnému vizuálnímu
stylu UK,
schůzce u pana rektora s tématem investiční výstavby – účastnili se děkan, tajemnice
a doc. Dlouhý - rektor podporuje odkup pozemku a výstavbu pavilonu anatomie a
patologie, žádost o souhlas univerzity bude předložena k projednání dne 6. června AS
UK,
získání výukových prostor v SZÚ pro potřeby oddělení specializačního vzdělávání,
potřebě realizovat obměny neviditelných částí (trubky, odpady, rekonstrukce el. sítě
vzhledem k velkým výzkumným potřebám a nedostatečnosti stávajících sítí),
požadavku MZ – realizovat v 6. ročníku praktickou výuku – fakulta požadavek splňuje
více než je požadováno,
výstavbě výukového pavilonu anatomie a patologie – ředitel FNKV MUDr. Zeman
obdržel studii, vedení fakulty byly doručeny připomínky, které budou řešit expertní
týmy (přednosta anatomie a patologie), v prostorách děkanátu bude přístupný výtisk
členům AS a ostatním, případně i připomínky, soutěž a výstavbu bude poté
organizovat rektorát se svým aparátem,
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-

-

-

-

odkoupení pozemek pro pavilon anatomie a patologie – jednání s nemocnicí – Ing.
Ohnesorgová, děkan, Ing. Šnajdr a doc. Svoboda – ten to má na starosti za fakultu.
Námitky nemocnice byly projednány na schůzce, schválení záměru odkoupení
pozemku prošlo kolegiem pana rektora, 6. června bude projednáno v AS UK, poté
může UK přes MŠMT a MZ kupovat kus tohoto státního majetku a my budeme moci
začít stavět,
rozpočtu fakulty a jeho reálném stavu,
výhledu soutěží o granty, nové praxi dělení financí, potřebě více soutěžit o granty,
zajištění motivačních kroků, aby řešitelé sami podávali žádosti o granty,
l. LF a 2. LF, LF Olomouc a LF Brno jsou v získávání grantů zatím úspěšnější než
3. LF UK,
úspěšnosti v GAUKu, která se zvyšuje,
o počtu přihlášených uchazečů je 1900, o konání přijímacích zkoušek (u nás se budou
konat v prvním pořadí LF, dá se předpokládat bohatá účast uchazečů,
výroční zprávě v hodnocení HN, výhradách k obecné metodologii, umístění 3. LF UK
na prvním mstě,
budoucím hodnocení vědy, změnách oproti stávajícímu systému,
setkání a náměstkem Vymazalem – specializační vzdělávání – spec. vzdělávání zůstane
na lékařských fakultách, to je důležité. Na činnost LF ve specializačním vzdělávání
nebyla přijata žádná negativní zpráva či stížnost na organizaci a průběh atestací.
Konsenzus – po kmeni by měla být zkouška a měla by být zaměřena na praktické
dovednosti, logbook bude zjednodušen apod.,
laboratoři experimentálního zobrazování a podpoře vzniku kvalitních výzkumných
laboratoří,
jmenování pí doc. Lippertové Grunerové na místo přednostky rehabilitace,
setkání lékařských fakult Čech a Slovenska,
změnách na fakultě v letošním školním roce – nebudou zásadní, o předmětech a jejich
návaznosti v rámci celého formátu výuky,
děkanském dni a organizování jeho programu studenty,
otázkách týkajících se nedostatečné účasti studentů na přednáškách a seminářích,
zákonu o univerzitních nemocnicích.
prvním veletrhu práce organizovaného TRIMEDem,
setkání Akademické obce a vysazování pamětní lípy,
stavu jednání s FNKV o odkoupení pozemku ke stavbě pavilonu anatomie a patologie,
odborném rozvoji fakultních nemocnic – KOC – o přizvání děkanů k jednání,
záměru zřídit etickou komisi akademických pracovníků pro řešení výzkumných
záměrů a jejím odborném obsazení,
posílení prestiže fakulty – ocenění zaměstnanců fakulty (prof. Widimský – ocenění
světovou kardiologickou společností),
pozvání na Vánoční koncert fakulty.
začínající výuce v Klecanech a dostupnosti výuky,
činnosti IFMSA a TRIMEDu za rok 2013 a výhledu na rok 2014,

- prezentaci studentských návrhů na nový propagační textil,
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Uskutečněné personální změny
Akademický senát 3. lékařské fakulty pracoval v roce 2014 v tomtéž složení, v jakém byl
zvolen. K žádné personální změně nedošlo.

Volby
Volba zástupců 3. LF UK do Rady vysokých škol:
- zástupcem 3. LF UK do Rady vysokých škol byl zvolen MUDr. Jan Trnka, Ph.D.,
- zástupcem studentů 3. LF UK ve Studentské komoře Rady vysokých škol byl zvolen
Jakub Polách, student 5. ročníku všeobecného lékařství, jeho náhradníkem pak David
Megvinet Chucesov.
Volba zástupců 3. LF UK do Akademického senátu UK:
- do Akademického senátu UK byli zvoleni doc. MUDr. Valér Džupa, CSc., a Doc. MUDr.
Zuzana Moťovská, Ph.D., studenti Jakub Polách a Miroslav Kyselica.

V Praze 20. dubna 2015
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