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Zápis ze zasedání Akademického senátu LF UP č. 2/06,
konaného dne 28. 3. 2006

Přítomno: 26 senátorů
Omluveni: Dr. Hajdúch, doc. Havlík, M. Havrdová,  doc. Kolářová, doc. Študent, Mgr. Vostálová
Neomluveni: J. Fialová, Dr. Gryga, doc. Luža, Dr. Strojil

Jednání zahájil předseda AS LF UP MUDr. Raclavský a navrhl tento program:

	Kontrola usnesení

Průběžná informace o stavu příprav dostavby budovy Teoretických ústavů LF UP
Informace o přípravách LF UP na možnost čerpání prostředků ze strukturálních fondů po roce 2007
Návrhy na změnu kurikula (tzv. změny do Bílé knížky)
Stanovisko k novele Statutu UP
Delegování zástupců do komise pro výběrová řízení
Informace z Rady VŠ, připravovaná novelizace zákona č. 130/2002 Sb.
Informace, různé

Jiné návrhy ani připomínky nebyly vzneseny.

Hlasování: 
přítomno 25 senátorů
pro 25, proti 0, zdrželi se 0

Ad. 1.	 Kontrola zápisu
K zápisu č. 1/06 z jednání AS LF UP dne 14. 2. 2006 nebyly vzneseny připomínky.

Ad. 2. 	Průběžná informace o stavu příprav dostavby budovy Teoretických ústavů LF UP
Prorektor pro záležitosti rozvoje a výstavby Prof. MUDr. Evžen Weigl, CSc. se ze zasedání senátu omluvil z důvodu důležitého jednání. Průběžná informace o stavu příprav dostavby budovy Teoretických ústavů LF UP bude tedy odložena na příští zasedání AS LF UP.
Hlasování:
přítomno: 25 senátorů
pro: 25, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 41:	AS LF UP bere na vědomí omluvu prorektora prof. Weigla z jednání a ukládá předsedovi AS LF UP pozvat prorektora a kvestora na nejbližší jednání k tomuto bodu.

Ad. 3.	Informace o přípravách LF UP na možnost čerpání prostředků ze strukturálních fondů po roce 2007
Proděkan pro vědu a výzkum Doc. Modrianský informoval o přípravě LF UP na čerpání prostředků na infrastrukturu vědy z připravovaného operačního programu Výzkum, vývoj a inovace, který bude v gesci Ministerstva školství. V rámci screeningu absorpčních schopností podala LF UP anotaci k tzv. střednímu projektu (viz podkladové materiály na webových stránkách AS LF UP) a účastní také podobným modulem na tzv. Velkém projektu, který je podáván za celou univerzitu a mimo UP zahrnuje také infrastrukturu v areálu Holice a na Envelopě. 
Doc. Modrianský dále také uvedl, že vedení LF UP si uvědomuje, že na naší fakultě dosud chybí širší profesionální podpora navrhovatelů grantových projektů. Pokud tu bude, mohou se navrhovatelé při zpracování návrhů grantových projektů a při jejich řešení více soustředit na odborné otázky a méně času trávit řešením administrativních problémů. Vedení fakulty chce takto současně zajistit profesionálně přípravu fakulty na možnost čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU po roce 2007. 
Pan proděkan proto rozeslal  dotazník, jehož vyhodnocení má sloužit k věrohodnému zdůvodnění potřeby zaměstnání dvou tzv. projektových manažerů na LF UP. Kvalitní analýza potřeb v této oblasti může výrazně zvýšit naši šanci na získání prostředků z Evropského sociálního fondu na mzdy uvedených pracovníků v rámci připravovaného projektu „Zvýšení adaptability a konkurenceschopnosti lékařských a zdravotnických fakult ve třech moravských krajích ve vědě a výzkumu“, který bude podán do Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ). Stejný dotazník byl odeslán na dvě spolupracující instituce, Zdravotně sociální fakultu Ostravské univerzity a Ústav zdravotnických studií Univerzity Tomáše Bati, které jsou do návrhu zapojeny, aby splňoval podmínky nadregionální působnosti projektu. Pokud bude projekt financován, každá z těchto dvou institucí taktéž získá prostředky na zaměstnání dvou pracovníků se stejnou náplní práce jako na LF UP.
Hlasování:
přítomno: 25
pro: 25	, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 42:	AS LF UP bere na vědomí informaci o přípravách LF UP na možnost čerpání prostředků ze strukturálních fondů po roce 2007 a žádá vedení LF UP o průběžné informování v této věci.

Ad 4. Návrhy na změnu kurikula
S materiálem se senátoři mohli seznámit na stránkách AS LF UP. K projednání jsou předloženy změny v tzv. Bílé knížce pro příští akademický rok. Změny krátce okomentovali jednotliví  proděkani podle příslušných kompetencí. AS LF UP pouze bere navržené změny na vědomí, schvaluje je Vědecká rada LF UP.
Hlasování:
přítomno: 25 senátorů
pro: 23, proti: 0, zdrželi se: 2
Usnesení č. 43:	AS LF UP bere na vědomí navrhované změny studijních programů uskutečňovaných na fakultě.

Ad 5. Stanovisko k novele Statutu UP
Dr. Raclavský informoval o novele Statutu UP, kterou navrhuje Legislativní komise AS UP. Omluvil se za malý předstih při jejím předložení, který byl způsoben jeho chybou – nedorozuměním při čtení mailu k této novele, kterou původně považoval za změny již dříve AS LF projednané. Většina navrhovaných změn je formální a vychází ze změn v zákoně o VŠ, některé změny se týkají i ekonomiky. AS LF UP tyto změny neschvaluje, může se pouze vyjádřit. Vzhledem k tomu, že nebylo jednoduché odlišit, které změny vycházejí jen z litery změněného zákona o VŠ, a které změny – zejména ekonomické – mají jiné důvody a jaké tyto důvody jsou, navrhl předseda senátu doplňující usnesení, doporučující v budoucnu doprovodit návrh změn vnitřních předpisů důvodovou zprávou.
Hlasování:
přítomno: 25 senátorů
pro: 25, proti: 0, zdrželi se: 0
Usnesení č. 44:	AS LF UP bere na vědomí navrženou novelu Statutu UP.
AS LF UP doporučuje předkladatelům návrhů změn vnitřních předpisů, které mají být projednány v AS LF UP, aby návrhy vždy doprovodili zprávou zdůvodňující jednotlivé změny.

Ad 6. 	Delegování zástupců do komise pro výběrová řízení při obsazování míst akademických pracovníků
Dr. Raclavský sdělil, že ho paní Dvořáková z personálního oddělení DLF požádala o delegování 2-3 zástupců do komise pro výběrová řízení pro obsazování míst akademických pracovníků. Protože jde o rozhodování v personální věci, je nutné tajné hlasování. Prof. Mihál připomněl, že není vůbec na závadu, když bude delegováno více možných zástupců a že nejde o formální věc. Dr. Raclavský navrhl, aby byli delegováni předseda senátu, místopředseda za akademické pracovníky a předsedové komisí, za zdravotnické obory byla dále navržena dr. Marečková. Studenti rovněž navrhli svého zástupce.
14.45 hod. přišel F. Wagner
14.45 hod. odešel Dr. Cwiertka
Zvoleni skrutátoři,  Dr. Marek a F. Wagner (23 pro, 0 proti, 1 se zdržel).
Navrženi byli - doc. Horák, Dr. Raclavský, Dr. Sovová, Dr. Hajdúch, Doc. Kolářová, Mgr. Marečková, Dr. Urbánek, L. Frčová, a Doc. Procházka.
Hlasování:
přítomno: 25 senátorů
			pro:			proti:			zdrželi se:
Doc. Horák		24			0			1
Dr. Raclavský		22			1			2
Dr. Sovová		23			0			2
Dr. Hajdúch		14			6			4		1 neplatný hlas
Doc. Kolářová		19			3			3	
Mgr. Marečková	17			3			4		1 neplatný hlas
Dr. Urbánek		21			2			2	
L. Frčová		11			10			3		1 neplatný hlas
Doc. Procházka	21			1			3


Usnesení č. 45:	AS LF UP deleguje jako zástupce do komise pro výběrová řízení při obsazování míst akademických pracovníků Doc. Horáka, Dr. Raclavského, Dr. Sovovou, Doc. Kolářovou, Dr. Urbánka a Doc. Procházku.

Ad. 7. Informace z RVŠ, novelizace zákona o podpoře VaV
První sněm nově ustavené RVŠ se sešel 9. února a z delegátů zvolil předsedou RVŠ prof. Haasze (ČVUT) a místopředsedy prof. Bednáře (UK), Doc. Kebo (TU Ostrava), Doc. Kučeru (VŠERS Č. Budějovice) a Bc. Poláčkovou (studentka). Z podstatných informací, které zazněly, stojí za to zmínit, že budou dva nové operační programy v rámci Strukturálních fondů 2007-2013, a to „Výzkum, vývoj a inovace“ a „Vzdělávání“, a že se připravuje novela zákona o podpoře VaV. Další sněm se sejde 19. května a bude mj. schvalovat Programové prohlášení nové RVŠ. Všechny písemné informace z  jednání sněmu i předsednictev jsou k dispozici v časopise Alma Mater, http://www.radavs.cz. 
Delagát LF UP Dr. Raclavský se stal členem Komise pro vědeckou činnost a Komise pro kvalitu VŠ a její hodnocení. Díky členství v komisi pro vědeckou činnost byl vyzván k účasti na připomínkovém řízení k připravované novelizaci zákona o podpoře VaV za RVŠ, současně probíhalo veřejné připomínkové řízení. Informace byla předána vedení LF, senátu a přednostům ústavů. V dalších fázích budou možné připomínky k rozpracované podobě novely. Za nejzásadnější změnu, která se výrazně dotkne financování VŠ včetně naší fakulty, lze považovat připravovaný přechod na institucionální financování. I z ankety je zřejmé, že tato koncepce zřejmě zvítězí a musíme se na ni tedy připravovat, pravděpodobně i úpravou motivačních pravidel. Není jasné, v jaké podobě a rozsahu bude zachována podpora SV, pravděpodobně půjde především vědecky pracujícím magistrům a doktorandům, i v této oblasti je potřeba vývoj důsledně sledovat a pružně reagovat na trendy.
V pátek 31.3. se předseda senátu zúčastní semináře ISEA k vývoji financování vědy, na který jsou pozvány mj. i osoby hrající klíčovou roli v rozhodovacích mechanismech. 
Hlasování:
přítomno: 24 senátorů
pro: 24, proti: 0, zdrželi se: 0
Usnesení č. 46:	AS LF UP bere na vědomí informace z jednání pléna Rady VŠ a informace k připravované novelizaci zákona č. 130/2002 o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků.

Ad. 8. Informace, různé
Diskusní skupina – Dr. Raclavský vyjádřil své nespokojení s malou intenzitou diskuse a komunikace uvnitř senátu a akademické obce. Významnou příčinou je podle něj nepochybně časová zaneprázdněnost a nekonfliknost projednávaných témat, přesto by rád odstranil případné bariéry diskuse - dosavadní mechanismy se neosvědčily dokonale, proto navrhuje zřízení diskusní skupiny – listserveru v rámci UP, na který budou přihlášeni centrálně všichni členové AS, vedení a přednostové (stávající distribuční seznamy) a která bude otevřena akademické obci. Proti tomuto postupu nebyly vzneseny námitky, technické řešení a provozování diskuse bude ošetřeno tak, aby byla minimalizována  zátěž účastníků diskuse např. automatickými maily při přeplnění schránky, příliš velkými přílohami apod. Individuální problémy budou řešeny individuálně.
Předsedající dále informoval a nabídce České lékařské společnosti, která vychází vstříc studentům medicíny, kteří mají zájem o členství, a zřídila pro ně „Spolek studentů medicíny“ se symbolickým ročním poplatkem 100 Kč. Členství je spojeno s výhodnějšími registračními poplatky na odborné akce a se slevami na odbornou literaturu. Podrobnosti viz Aktuality LF UP. Proděkan Doc. Kolář doplnil, že registrace je nutná centrálně, místní členové jsou pak zvání mj. i na přednáškové večery Spolku lékařů.


V Olomouci dne 30. 3. 2006
Zapsala: Iva Suchánková			





MUDr. Vladislav Raclavský, Ph.D.
předseda AS LF UP


