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Zápis 65. jednání kolegia děkana 3.LF UK v období 2018-22, konaného dne 2.7.2020  

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

doc. Dlouhý, dr. Marx, JUDr. Mužíková, K. Grygarová 

Omluveni: Dr. Vácha, prof. Anděl   

 

1. Schválení zápisu ze 18.6.2020 

2. Proděkan Marx informoval o průběhu přijímacího řízení 

3. Děkan informoval o rozhodnutí o umístění mikro CT – zůstane ve stávající místnosti a další 

přístroj bude instalován v prostorách Ústavu histologie a embryologie. 

4. Proděkan Polák informoval o přípravě projektu na přístavbu budovy B. Během letních měsíců 

připraví s tajemnicí fakulty a dalšími pracovníky podklady pro vypsání výběrového řízení na 

projekt.  

5. Tajemnice informovala o přípravě nového VŘ na klimatizaci – předpoklad vypsání nového VŘ 

během září. 

6. Proděkan Marx informoval o promocích 15.7. Vstup do auly bude povolen pouze v rouškách. 

7. Děkan informoval o návrhu na vedoucího Katedry chirurgických oborů – doc. MUDr. Zdeněk 

Šubrt, PhD. Kolegium souhlasí. 

8. Děkan informoval o dnešním jednání Asociace děkanů LF ČR. 

 

Doc. Dlouhý 

 Proděkan informoval, že v rámci specializačního vzdělávání probíhá příprava plánu kmenových 

a atestačních zkoušek na příští rok. 

Doc. Polák 

 Proděkan informoval o vyhlášení Centralizovaného rozvojového programu pro rok 2021. 
Informace bude uveřejněna ve VNS a bude rozeslána přednostům klinik a ústavů.   

 

 Po 13.7.2020 bude vyhlášen IPUK, jakmile tak UK učiní, informace budou předány i na fakultě 
doc. Polákem a doc. Duškou. 
 

Prof. Džupa 
 

 Proděkan informoval o plánech na habilitační řízení a řízení jmenování profesorem na příští VR 
3. LF UK. 

 

 NAÚ udělil 3. LF UK akreditaci na HŘ a JŘ pro obor Pediatrie na dobu 10 let. 

 

Doc. Duška 

 Dva projekty PRIMUS, které fakulta podala, nebyly podpořeny. 

 V červnu proběhla informační schůzka o programu START. Během září a října se uskuteční ještě 

jednou tak, aby měli studenti PGS (1. a 2. ročníků) a jejich školitelé možnost se s nově 

vyhlašovaným programem více seznámit. 
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 Hodnocení vědy na 3. LF UK - v červnu se uskutečnila telekonference hodnotícího panelu. 

Závěry budeme znát do několika týdnů. 

 Slavnostní otevření Simulačního centra se uskuteční v 1.  ½ polovině října 2020. Termín bude 

upřesněn. Bude připravena tisková konference. 

 

Zapsala: K. Mitasová 
Za správnost: prof. Widimský 

 


