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Zápis ze 8. jednání kolegia děkana 3.LF UK v období 2018-22, konaného dne 25.4.2018 

Přítomni: prof. Widimský, doc. Duška, prof. Džupa, doc. Polák, JUDr. Mužíková, doc. Dlouhý, D. Lauer 

Omluveni: prof. Šlamberová , dr. Vácha, prof. Anděl, doc. Arenbergerová, dr. Marx 

1. Byl schválen zápis z minulého kolegia. 

2. Studenti prezentovali svou zájmovou činnost (Trimed, IFMSA, Cesta ven). Členové kolegia jim 

poděkovali a vyjádřili plnou podporu. 

3. Tajemnice fakulty informovala o výdajích a příjmech fakulty za 1.čtvrtletí. 

4. Děkan informoval o situaci v interních oborech: nedostatek lůžek, přetížený CPIK a o jednání 

přednostů interních klinik s ředitelem FNKV 

5. Děkan informoval o schůzi Katedry vnitřního lékařství: Základny klinické medicíny, interní 

propedeutika, interna pro bakaláře. Bude projednáno na příštím kolegiu v přítomnosti 

proděkana Anděla, který je vedoucím této katedry. 

6. Proděkan Džupa informoval o programu VR 3.LF 3.5. 

7. Děkan informoval o stavu přípravy VŘ na přednosty dvou pracovišť: Ústav patologie a 

Radioterapeutickou a onkologickou kliniku 

8. Tajemnice informovala o podpisu nájemní smlouvy na archiv v prostorách na adrese Litevská 

1174/8, Praha 10. 

9. Děkan informoval o celkové výši příspěvku spolku Trimed pro rok 2018: 255 000 Kč. 

10. Děkan připraví návrh na své zastupování během letních prázdnin. 

11. Kolegium děkana vyslechlo informaci o průběhu Jarního koncertu 3. LF UK, který se konal 

19.4.2018 ve Velké aule Karolina. Členové kolegia děkana se shodli, že s ohledem na mizivý 

zájem pracovníků a studentů fakulty v této aktivitě nebude fakulta v dalších letech 

pokračovat 

 

Doc. Duška 

1. Proděkan seznámil členy kolegia děkana s návrhem podkladů pro jarní evaluaci vědy. 

Technický návrh bude připraven do 3.5.2018 

 

Prof. Džupa 

1. Proděkan informoval členy kolegia děkana o probíhajících a časovém plánu připravovaných 

habilitačních řízeních a řízeních jmenování profesorem.  

2. Kolegium děkana schválilo změnu termínu prvního zasedání Vědecké rady 3. LF UK v roce 

2019, a to z 3.1.2019 na 10.1.2019.  

3. Proděkan sdělil, že všechny závěrečné práce jsou uloženy v repozitáři. 

4. Proděkan informoval členy kolegia, že s vedoucím Výpočetního střediska pracují na vývoji 

elektronického úložiště pro materiály/podklady pro členy VR 3. LF UK.  

Doc. Polák 

1. Proděkan předložil přehled plánovaných zahraničních služebních cest – KD souhlasí. 

Doc. Dlouhý 

1. Proděkan informoval členy o přípravě bakalářského studijního oboru Nutriční terapeut. 

Materiál bude předložen AS 3. LF UK 15.5.2018. 



Dokument zapsán pod číslem: 8-15/2018 
 

2. Proděkan navrhl jmenování garantů ze Stomatologické kliniky pro specializační vzdělávání. 

Kolegium děkana souhlasí, jmenovací dekrety budou připraveny. 

 

D. Lauer 

1. Zasedání AS 3. LF UK – 15.5.2018. 

 

Zapsala: K. Mitasová 
Za správnost: prof. Widimský 
 


