
Zápis 47. jednání kolegia děkana 3.LF UK v období 2018-22, konaného dne 7.11.2019 

Přítomni: prof. Widimský, doc. Duška, prof. Džupa, prof. Šlamberová, doc. Polák, dr. Vácha, doc. 

Arenbergerová, doc. Dlouhý, dr. Marx, JUDr. Mužíková, D. Lauer 

Omluveni: prof. Anděl 

1. Byl schválen zápis ze 31.10.2019 

2. Výběrového řízení na přednostu Kliniky dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK a TN 
(25.11.2019, 14:00 hod.) se účastní proděkani Marx a Džupa. 

3. Kolegium souhlasí s poskytnutím záštity nad odborným summitem „Global Evidence Summit 
2021“. 

4. Kolegium souhlasí s podporou plesu 3.LF, organizovaného studenty. Rozpočet je plánován 
jako vyrovnaný. 

5. Společný děkanský den se 2.LF se bude konat v polovině října 2020, přesný termín navrhne 
2.LF, na níž má sídlo ÚTV. 

6. Byla diskutována příprava reakreditace studijního programu oboru Všeobecné lékařství. 

 

Dr. Marx 

 Proděkan předložil návrh na výplaty stipendií za vynikající studijní výsledky. U studentů se 
studijním průměrem 1,00 je výše stipendia stanovena na 24.000,- Kč, u ostatních studentů 
14.000,- Kč. Celkem se jedná o 3 602 000,- Kč 

Doc. Dlouhý 

 Proděkan informoval o změně garanta v oboru geriatrie (specializační vzdělávání). Nově bude 
jmenována MUDr. Hana Vaňková, Ph.D. 

 Proděkan informoval o termínech zkoušek po kmeni (20.11. – 21.12.2019). 

Doc. Arenbergerová 

 Proděkanka informovala o připravované akci „Sametová 3. lékařská fakulta UK“ – 15.11.2019 

 Služební cesty – služební cesty mimo jedné (Klinika chirurgie) byly schváleny.  

Dr. Vácha 

 Dr. Vácha informoval kolegium děkana o průběhu voleb do AS 3. LF UK. Výsledky budou 
předloženy děkanovi fakulty ke schválení nejpozději v pátek 8.11.2019. 

 Zasedání AS 3. LF  ve stojícím složení (poslední) se uskuteční 12.11.2019. Nově zvolený AS 3. 
LF UK zasedne 10.12.2019. 

Doc. Polák 

 Proděkan informoval o projektech, které jsou na fakultě připravovány k podání v rámci OP 
VVV (výzva č. 133 241) – klimatizace a vzduchotechnika v budově 3. LF UK, oprava schodiště 
na Karlově a oprava budovy B. 

 



 

Prof. Džupa 

 Proděkan informoval o připravovaných HŘ a JŘ pro nejbližší dobu, stejně tak informoval o 
běžících a připravovaných akreditacích (pro HŘ a JŘ) 

 Proděkan informoval o přípravě opatření děkana týkající se kontroly závěrečných prací. 

Doc. Duška 

 Proděkan informoval o poradě proděkanů pro vědu a výzkum na UK – budoucí financování 
vědy na UK, zahájení přípravy sebehodnotící zprávy 3. LF UK za období  2014-2018, příprava 
vyhlášení OP VVV „Igráček“ – rozvoj podpory vnitřní grantové politiky na UK/fakultách 
(určeno pro 2.3. ročníky PGS). 

 

Zapsala: K. Mitasová 
Za správnost: prof. Widimský 

 


