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Zápis 89. jednání kolegia děkana 3.LF UK v období 2018-22, konaného dne 2.9.2021 

Přítomni: prof. Widimský, prof. Džupa, prof. Šlamberová, doc. Polák (on-line), prof. Anděl,  
doc. Arenbergerová, doc. Dlouhý, JUDr. Mužíková, K. Grygarová  
Omluveni: dr. Vácha, dr. Marx, doc. Duška 
 

1. Schválení zápisu z 26.8.2021 

2. Děkan informoval o vstupním setkání prvních ročníků v Dobronicích. 

3. Děkan a proděkan Anděl informovali o přípravě odpovědi na dopis předsedkyně EK UK. 

4. Tajemnice informovala o průběhu prací na klimatizaci budovy A. Firma opakovaně slíbila 

dokončit práce v budově do 29.9.2021, zejména bude hotové přízemí a posluchárny.  

5. Děkan informoval o možnostech zapojení některých výzkumných skupin do Národního plánu 

obnovy. 

6. Možnosti obnovy studia veřejného zdravotnictví - nominace zástupce fakulty do tříčlenného 

výboru pro přípravu nového vzdělávacího programu (Widimský, Dlouhý) 

7. Členové kolegia navrhli zakoupení nového služebného automobilu s větší přepravní kapacitou 

nežli má současná Škoda Octavia. 

Prof. Džupa 

 Proděkan informoval o aktuálním plánu habilitačních řízení a řízení jmenování profesorem na 

nejbližší období. 

Prof. Šlamberová 

 GAUK – fakultní termín: 2.112021 

K. Grygarová 

 K. Grygarová informovala přípravách reprezentačního plesu 3. LF UK (8.10.2021) 

 Termín Freshers week – 27.9.-2.10.2021. KD s konáním souhlasí. Studenti pošlou program 

akce pro domluvení případných požadavků (využití parkoviště, úklid apod.) 

Prof. Anděl 

 Proděkan Anděl vznesl dotaz na počty termínů státních závěrečných zkoušek, a to z důvodu 

častého odhlašování studentů na poslední chvíli, kdy je např. již přítomna komise a student 

se nedostaví. Členové KD o problému krátce diskutovali. 

Doc. Arenberegerová 

 Předložené služební cesty byly schváleny. 

 8.9.2021 – Festival vědy. Fakultu bude reprezentovat TRIMED. 

Doc. Dlouhý 

 Proděkan Dlouhý informoval členy kolegia děkana o jednání se zástupci CPPT týkající se 

patentů prof. Tůmy. 

 24.9.2021 se uskuteční vzdělávací přednášky v rámci akce Jarmark Chutí Teplice, který 

garantuje a spolupořádá 3. LF UK. 
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JUDr. Mužíková 

 Tajemnice fakulty informovala o žádosti Dr. Kellera o obnovu zkoušek Fakultního komorního 

sboru Collegium MUSA PRAGENSIS, a to v 6. patře budovy A. KD souhlasí. 

 

 

Zapsala: K. Mitasová 
Za správnost: prof. Widimský 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


