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Zápis 37. jednání kolegia děkana 3.LF UK v období 2018-22, konaného dne 30.5.2019 

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

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

Omluveni: dr. Vácha  

1. By schválen zápis ze 16.5.2019 

2. Děkan informoval o vývoji situace s výukou mikrobiologie a klinické biochemie. 

3. Kolegium souhlasí se společným návrhem děkana a ředitele TN na vznik nového společného 

pracoviště s TN – Kliniky revmatologie a rehabilitace. Návrh byl 23.5. zaslán k projednání 

členům Akademického senátu 3.LF. 

4. Zástup děkana červenec + srpen 2019 (4.-12.7. Marx, 22.-26.7. Džupa, 5.-9.8. Arenbergerová, 

12.-23.8. Džupa). 

 

Dr. Marx 

 Proděkan informoval členy kolegia děkana o přípravách a průběhu přijímacích zkoušek do AJ 

curikula. 

 Proděkan připomněl termín promoce pro absolventy oboru Všeobecné lékařství: 17.7.2019 

 Proděkan informoval členy kolegia děkana o jednáních s UK o zajištění akreditace oboru 

Všeobecné lékařství pro USA. 

 

Doc. Arenbergerová 

 Proděkanka informovala členy kolegia děkana o průběžně podaných přihláškách do post-doc 

pobytů. 

 Proděkanka informovala členy kolegia o dalších jednáních k vydání publikace Osobnosti 3. LF 

UK. 

 Služební cesty – předložené služební cesty byly schváleny. 

 

Doc. Polák 

 Proděkan informoval členy kolegia o průběžném plnění jednotlivých projektů. 

 

T. Sychra 

 T. Sychra seznámil členy kolegia děkana s připravovanou akce Freshers week 

(www.fw2019.com), na které se organizačně podílí TRIMED. Děkan a KD souhlasí 

s uskutečněním akce. 

 

Prof. Šlamberová 

 Proděkanka informovala o průběhu SVK a poděkovala všem, kteří na organizaci a úspěšném 

průběhu podíleli. 

http://www.fw2019.com/
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 Kandidáti na nominaci na Bolzanovu cenu – MUDr. Pavol Mikoláš, Ph.D. a MUDr. Elena 

Teringová, Ph.D.  

 Kandidátka na nominaci na Cenu doctorandus za přírodní vědy v rámci Soutěže Česká hlava – 

MUDr. Adéla Krajčová, Ph.D. 

 

Prof. Džupa 

 Proděkan seznámil členy kolegia děkana s plánovanými habilitačními řízeními a řízeními 

jmenování profesory a programem na nejbližší VR 3. LF UK. 

Doc. Duška 

 Proděkan informoval členy kolegia děkana o průběhu plnění projektu Simulační centrum. 

 Členové kolegia děkana diskutovali o nutnosti zařazení akademických pracovníků do oborů,  

a to v rámci Metodiky 17+, které probíhá. 

 

Zapsala: K. Mitasová 
Za správnost: prof. Widimský 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


