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Děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen ,,LF UP") po projednání

v Akademickém senátu LF UP (dále jen ,,AS LF UP") vydává v souladu se Statutem Univerzity

Palackého v Olomouci v účinném znění (dále jen ,,Statut UP") a k jeho provedení tuto

směrnici:

dánek r

Za věcnost, aktuálnost, úplnost a správnost podkladů určených pro zpracovávání podle

odst. 34 Statutu UP odpovídá děkan LF UP.

článek z

1) Návrh na ustanovení pozice hostujícího profesora podává děkan po projednáníve vedení

LF UP předsedovi AS LF UP.

2| Návrh na ustanovení pozice hostujícího profesora mohou podat vedoucípracovníci LF UP

k rukám děkana LF UP, který dále postupuje podle odst. 1,

3) Návrh pro AS LF UP musí obsahovat doporučující dopis s odůvodněním a profesní

životopis včetně publikací.

4| Po projednánívAS LF UP předložíděkan návrh Vědecké radě LF UP (dále jen,,VR LF UP").

5) Návrh pro VR LF UP musíobsahovat náležitosti podle odst. 3 a vyjádřeníAS LF UP.

článek g

Po schválení pozice hostujícího profesora ve VR LF UP předloží děkan LF UP tento návrh

rektorovi Univerzity Palackého v Olomouci.



1)

2)

Clánek 4

Finanční náklady spojené s pozicí hostujícího profesora na LF UP jsou hrazeny

pracovištěm, v jehož rámci hostující profesor působí,

K finančnímu zajištěníje dále možné využít příslušné programy.

závěrečná ustanovení

1) Tato směrnice nabývá platnosti dnem jejího vydání, tj. podpisu děkanem LF UP, a

účinnosti dnem zveřejnění na webových stránkách LF UP.

2) Tímto se ruší Směrnice děkana LF č. LF - B3-I|1OL3-PN ze dne 18. září 2O!3.

V Olomouci dne 25. listopadu 201.5
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