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Zápis ze 33. jednání kolegia děkana 3.LF UK v období 2018-22, konaného dne 11.4.2019 

Přítomni: prof. Widimský, doc. Duška, prof. Šlamberová, doc. Arenbergerová, doc. Dlouhý, JUDr. Mužíková, D. 

Lauer 

Omluveni: prof. Džupa, doc. Polák, prof. Anděl, dr. Vácha, dr. Marx 

1. Schválení zápisu ze 4.4.2019 – bez připomínek. 

2. Žádost spolku Trimed o dotaci na rok 2019 bude projednána až poté, co spolek dodá zprávu za 

předešlé období. 

3. Žádost Collegium Musa Pragensis o poskytnutí záštity na koncert 23.4. byla schválena. 

4. Děkan informoval o žádosti doc. Votavy o uvolnění z funkce přednosty kliniky. Bude vypsáno výběrové 

řízení na tuto pozici. 

5. Přítomní členové kolegia posoudili žádosti o udělení podpory Donatio Facultatis Medicae Tertiae, 

vyslechli představy uchazečů a po diskuzi navrhli děkanovi k udělení podpory dva ze čtyř žadatelů: 

Elišku Selingerovou a Adama Chlapečku. 

Doc. Duška 

 Proděkan předložil výsledky jarní evaluace – děkan a členové kolegia děkana souhlasí. 

 Proděkan sdělil členům kolegia děkana, že žádost o finanční příspěvek na letní školu „Sources of errors 

in acid-base evaluation in the critically ill“ z programu 4EU+ byla úspěšná.  

 

Prof. Šlamberová 

 Proděkanka informovala členy kolegia děkana o podané žádosti o finanční příspěvek na „Joint Student 

Research Conference in Biomedicine of 4EU+“ byla úspěšná. 

 

D. Lauer 

 Změna termínu zasedání AS 3. LF UK  - nový termín: 7.5.2019 

 

Doc. Arenbergerová 

 Proděkanka předložila k vyjádření žádost IFMSA o umístění posterů na stěnu kapky (20.5.2019), a to 

v rámci „Cyklus válečné urgentní medicíny“ – děkan a členové kolegia děkana souhlasí. 

 Proděkanka informovala o možnosti navázat spolupráci s Vietnamskou národní univerzitou, se kterou 

nyní UK jedná. O spolupráci projevil zájem doc. Polák (Ústav patofyziologie). 

 Zlatá promoce – termín konání 27.9.2019 v 16:00 hod. ve velké Aule Karolina. 

 Předložené služební cesty byly schváleny. 

 

Doc. Dlouhý 

 Proděkan připravil Příkaz děkana „Příprava podkladů pro akreditaci teoretické části vzdělávání v 

základních kmenech a ve vlastním specializovaném výcviku specializačních oborů specializačního 

vzdělávání lékařů a zubních lékařů“, který bude v nejbližších dnech vydán. 

 

Zapsala: K. Mitasová 
Za správnost: prof. Widimský 


