
Zápis 48. jednání kolegia děkana 3.LF UK v období 2018-22, konaného dne 14.11.2019 

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

dr. Marx, JUDr. Mužíková, D. Lauer 

Omluveni: doc. Polák, prof. Anděl, doc. Dlouhý 

1. Byl schválen zápis ze 7.11.2019 

2. K závěrům výjezdního zasedání v Táboře nebyly ze strany členů kolegia žádné připomínky. 
Výjezdní zasedání mělo dělnou a pozitivní atmosféru, velmi dobrou účast přednostů  
a významně přispělo k přípravě materiálů pro reakreditaci hlavního studijního programu 
fakulty – všeobecné lékařství. 

3. Byly diskutovány návrhy na úpravu Volebního řádu AS 3.LF UK. Děkan a nově v prosinci zvolený 
budoucí předseda AS společně připraví návrhy možných změn a následně je během roku 2020 
předběžně projednají s Legislativní komisí AS UK. Až poté by bylo připraveno paragrafované 
znění a to projednáno v AS 3.LF UK a následně v AS UK. 

4. Kolegium podpořilo žádost studentů o podporu zahraničních přednášejících na projektu 
„Medicina jako věda“. Konečná částka případně hrazená z fakultního rozpočtu bude určena po 
vyjasnění možností uhradit tyto náklady z prostředků na internacionalizaci UK a nepřesáhne 
32 000 Kč za rok. Zajistí proděkanka Arenbergerová a děkan. 

5. Slavnostního zasedání v Senátu parlamentu ČR dne 27.11. v 16h se za fakultu účastní: děkan, 
proděkani Anděl, Džupa, Šlamberová, Arenbergerová, dále dr. H. Svobodová, student D. Lauer 
a další 3-4 studenti současní či nedávní, kteří budou navrženi studenty samými. 

6. Za 3. LF UK byl do výběrové komise na přednostu Kliniky dětské chirurgie a traumatologie 3. LF 
UK a TN na žádost ředitele TN nominován třetí člen: proděkan Duška. 

7. Zastupovat děkana v době jeho nepřítomnosti (18.-22.11.2019) bude proděkan pro studium  
a výuku MUDr. David Marx, Ph.D. 

Dr. Marx 

 Přijímací zkoušky pro uchazeče o studium ze zahraničí budou zahájeny 9.2.2020. 

 Proděkan předložil členům kolegia děkana žádost o schválení předložení návrhu na vybírání 
zálohy na úhradu poplatku za studium zahraničních studentů nastupujících do 1. ročníků 
programu Všeobecné lékařství, a to ve výši 10%. Děkan a členové kolegia děkana s předložením 
návrhu na RUK souhlasí. 

Doc. Arenbergerová 

 Předložené služební cesty byly schváleny (mimo jedné – II. interní klinika). 

Dr. Vácha 

 Dr. Vácha informoval skončení pracovního poměru tajemnice AS 3. LF UK. Vedení fakulty bude 
hledat nového tajemníka/tajemnici AS 3. LF UK, a to ve spolupráci s novým předsedou AS. 3. 
LF UK (bude zvolena na prvním zasedání nového AS 3. LF UK 10.12.2019). 

Prof. Šlamberová 

 Proděkanka informovala členy kolegia děkana o podaných projektech GAUK (44). 

Zapsala: K. Mitasová 
       Za správnost: prof. Widimský 


