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Zápis 36. jednání kolegia děkana 3.LF UK v období 2018-22, konaného dne 16.5.2019 

Přítomni: prof. Widimský, prof. Džupa, prof. Šlamberová, doc. Polák, prof. Anděl, doc. 

Arenbergerová, doc. Dlouhý, dr. Marx, JUDr. Mužíková, T. Sychra 

Omluveni: doc. Duška, dr. Vácha  

 

1. Byl schválen zápis ze 2.5.2019. 

2. Děkan informoval členy kolegia o personální situaci Ústavu laboratorní diagnostiky a o 

možných změnách výuky mikrobiologie. 

3. Byla schválena žádost studentů o finanční podporu ve výši 7500 Kč. 

4. Proděkan Polák informoval o aktuálním stavu příprav projektů OP VVV. 

5. Děkan informoval o výhledu na výběrová řízení na místa přednostů některých ústavů a klinik 

v roce 2019. 

6. Děkan informoval o dalším rozvoji spolupráce s Thomayerovou nemocnicí, zejména 

v oborech revmatologie a rehabilitace. 

 

Dr. Marx 

 Proděkan informoval členy kolegia děkana o dohodě s FNKV o možnosti testovat studenty na 

přítomnost protilátek proti spalničkám. Bude vydáno opatření děkana. 

  

Doc. Dlouhý 

 Proděkan informoval členy kolegia děkana o zasedání SOR, které se uskuteční příští týden. 

 Proděkan sdělil členům kolegia děkana, že na Ministerstvo zdravotnictví ČR byly odeslány 

připomínky k vyhlášce týkající se zkoušek po kmeni. 

 

Doc. Arenbergerová 

 Proděkanka informovala o setkání na RUK, které se týkalo mini grantů 4EU. 

 Předložené služební cesty byly schváleny 

 

Prof. Anděl 

 Proděkan informoval o jednání se zástupci Mnichovské univerzity o pokračování spolupráce 

v rámci programu Erasmus+. Zájem o spolupráci je na obou stranách. 

 Proděkan se dotázal členů kolegia děkana na názor možné členství 3. LF UK v Evropské asociaci 

lékařských fakult. Děkan požádal o zaslání podrobnějších informací. 

 

T. Sychra 

 T. Sychra informoval členy kolegia o nesouhlasném stanovisku studentů 3. LF UK k informacím 

studenta 3. LF UK, které vyšly v článku Hospodářských novin. Společné prohlášení bylo 

uveřejněno na sociálních sítích. 
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Prof. Šlamberová 

 Nominace na cenu Česká hlava – členové kolegia děkana se shodli na prof. Moťovské. Do sekce 

studentů je možné nominaci podat do 10.6.  

 Členové kolegia děkana diskutovali o nominacích na Nominace na Bolzanovu cenu. 

 

Prof. Džupa 

 Proděkan Džupa informoval o habilitačních řízeních a řízeních jmenování profesory, které jsou 

naplánovány na nejbližší termíny zasedání VR 3. LF UK. 

 Proděkan informoval členy kolegia děkana o průběhu žádosti o udělení akreditace 

habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem pro obor Dermatovenerologie  

a současně sdělil, že začne příprava žádosti pro obor Pediatrie. 

 

Zapsala: K. Mitasová 
Za správnost: prof. Widimský 
 

 

 
 


