K o m e n t á ř
k bodům navrženým k projednání AS LF 13. června 2006


Tato informace je nově zpracována v podobě prakticky totožné s textem, zveřejněným k jednání AS LF UP na webových stránkách, aby usnadnila senátorům samostatný tisk komentáře a by mohla být rovněž vyvěšena na úřední desce AS LF.

Kontrola zápisu
Standardní bod, senátoři mají možnost vznést výhrady k zápisu z předchozího jednání, pokud je nevznesou, je zápis považován za platný.
Rozdělení finančních prostředků fakulty a dílčí rozpočet LF UP na rok 2006
Materiál je předkládán po neúspěšném projednání dílčího rozpočtu LF UP na jednání AS LF 9. května (viz zápis). Na základě analýzy možných příčin nepřijetí byl připraven návrh informativnější struktury materiálu a senátoři byli vyzváni k jejímu připomínkování. Vzhledem k počtu připomínek a relativnímu nedostatku času je materiál po doplnění a úpravách předkládán s kratším předstihem před jednáním AS LF, na druhé straně to určitě prospělo jeho kvalitě a vypovídací schopnosti. Usnesení k tomuto bodu je nutné přijmout třípětinovou většinou.
Přijímací řízení na LF UP v roce 2007 - schválení podmínek pro přijetí ke studiu
Projednávání podmínek pro přijetí při přijímacím řízení v roce 2007 již teď ve velkém předstihu je dáno technickými lhůtami stanovenými managementem UP. Podkladový materiál je k dispozici zde v co nejúplnější podobě, přesto nelze vyloučit pozdější úpravy některých údajů technické povahy. Nepředpokládá se, že by tyto změny mohly mít vliv na podstatné parametry podmínek pro přijetí, pokud by nastaly, budou zpětně schváleny na nejbližším jednání AS LF UP.
Změna Statutu a organizačního schématu LF UP
Materiál je předkládán po neúspěšném projednání návrhu změn Statutu LF UP na jednání AS LF 9. května (viz zápis). Na základě analýzy připomínek a dalších diskusí byl návrh upraven tak, aby umožňoval flexibilní řešení a vycházel vstříc pokud možno všem připomínkám. Návrh změn Statutu LF UP je k dispozici zde, červeně jsou navrženy původní změny již projednávané AS LF UP 9. května 2006, modře jsou vyznačeny další úpravy, vycházející vstříc připomínkám. Na konci návrhu je uvedena důvodová zpráva, komentující jednotlivé změny. Příloha statutu LF UP č. 1 – Organizační schéma je k dispozici zde. Změny jsou vyznačeny červeně.
Stanovisko ke změnám Statutu UP
Stanovisko fakultních senátů k celouniverzitní normě je vyžadováno, není ale závazné pro konečné schválení normy AS UP. Náš senát již změny Statutu UP projednával 28.3.2006 (viz zápis). Tato podoba byla schválena i AS UP a odeslána k registraci na MŠMT, které ji ale vrátilo s připomínkami k některým pravidlům hospodaření, které byly v rozporu s novým zákonem o VŠ, a s dalšími připomínkami (např. vypuštění přílohy se seznamem oborů, ve kterých je UP oprávněna konat habilitační řízení nebo řízení ke jmenování profesorem). Plné znění připomínek MŠMT je v korekčním režimu vyznačeno v souboru, který je k dispozici zde. Znění Statutu UP bylo poté přepracováno nejen na základě stanoviska MŠMT, ale bylo dále doplněno o novou přílohu č. 6 „Anglické a latinské ekvivalenty názvu UP a názvů fakult“ a dále o podněty fakult, které byly schváleny v LK AS UP (upravená česká verze doktorského slibu na základě návrhu CMTF, změna výrazu 
"pěstované obory" a další návrhy). Plné upravené znění je k dispozici zde, v tomto znění jsou již připomínky MŠMT zapracovány do textu (základní černá barva písma) a v korekčním režimu jsou vyznačeny nové úpravy, vzešlé z UP. K názvu LF UP v anglickém jazyce, který je součástí výše uvedené přílohy č. 6, je potřeba ještě pro informaci dodat, že vychází z rozhodnutí vedení LF UP po diskusi, toto rozhodnutí bylo poté vydáno v pravomoci děkana ve formě rozhodnutí děkana z 1. června 2006.
Informace, různé
Standardní bod.
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