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Zápis ze zasedání Akademického senátu LF UP č. 6/06,
konaného dne 5. 12. 2006

Přítomno: 27 senátorů
Omluveni: Doc. Horčička, Mgr. Ivanová,  Doc. Procházka, Dr. Strojil, Dr. Urbánek, Dr. Gallo, Dr. Gryga, Doc. Hajduch, A. Obr 

Jednání zahájil místopředseda AS LF UP Doc. MUDr. Pavel Horák, CSc. Navrhl tento program:
	Kontrola zápisu

Aktualizace Dlouhodobého záměru LF UP na rok 2007
Zpráva o evaluaci výuky v akademickém roce 2005/2006
Podmínky přijímacího řízení do Doktorského studijního programu
Vyjádření k připravovanému DSP v oboru Ošetřovatelství
Termíny příštích senátů v LS šk. r. 2006/2007 
Informace, různé

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

Ad. 1.	 Kontrola zápisu
K zápisu č. 5/06 z jednání AS LF UP dne 24. 10. 2006 nebyly vzneseny připomínky.

Ad. 2.	Aktualizace Dlouhodobého záměru LF UP na rok 2007
Pan děkan krátce okomentoval všechny body DL. Materiál byl zveřejněn na webových stránkách.
14.20 hod. přišel Dr. Marek
Diskuse:
Doc. Študent – z jakých finančních prostředků bude hrazena příprava dokumentace k dostavbě TÚ.
pan děkan  – pravděpodobně z evropských fondů, ale i z peněz fakulty.
Doc. Havlík – o kolik by se snížil počet zkoušek během studia?
pan děkan -  počet se sníží asi na 26 zkoušek, odpovídá průměru zkoušek na lékařských fakultách  v Evropské Unii.
Doc. Kolář – cílem  vedení fakulty je zahájit rozpravu na téma „integrace výuky“. Jakým způsobem restrukturalizovat systém výuky, zda je aktualizace výuky je ve výsledku prospěšná.
Dr. Riegrová – upozornila na to, že v citovaném materiálu nejsou žádné konkrétní kroky a vše je zpracované velmi obecně.
sl. Pukančíková – k bodu 5, kdo bude hodnotit koho a podle čeho?
Doc. Kolář – pro fakultu by bylo výhodné mít systém, který by umožnil hodnotit studijní úspěšnost podle určitých kritérií, např. studijní výsledky u studentů přijatých bez přijímacích zkoušek, u studentů přijímaných ze zdravotních škol apod.
Dr. Riegrová – k bodu 8, na posledním zasedání AS UP bylo řečeno, že budova děkanátu bude adaptovaná a prodána.
pan děkan – v tuto chvíli nikdo nedokáže říct, co s budovou bude. Staví se nová budova PřF, kam se pracoviště PřF přestěhují a poté se bude rozhodovat co se s objektem bude. Upozornil na dezolátní stav budovy a nevyhovující pracovní prostředí uvnitř. 
Dr. Riegrová  - (k bodu 1 zdrav. obory) Jaký je aktuální stav?
Mgr. Špirudová – organizační struktura byla Akademickým senátem UP schválena, pracuje se na systemizaci, propočítávají se úvazky. Definitivní podobu zatím nemáme.
Dr. Riegrová  - hned v bodu 2 se mluví o předložení projektu rektorovi, kde bude výuka probíhat?
Mgr. Špirudová – prostory zatím nejsou dořešeny.
pan děkan – o prostory se bude LF s novou fakultou dělit, uvažuje se o získání nových prostor, část prostor už byla dobudována ve FN, ne všechny stávající výukové prostory ve FN jsou plně využity. Dále se uvažuje o získání budovy děkanátu po odstěhování PřF a o nasmlouvání jiných  výukových prostor ve městě.

Hlasování:
přítomno 26 senátorů
pro: 25, proti: 0, zdrželi se: 1
Usnesení č. 60: 	AS LF UP schvaluje Aktualizaci Dlouhodobého záměru LF UP na rok 2007.

Ad. 3.	Zpráva o evaluaci výuky v akademickém roce 2005/2006
Doc. Kolář  - evaluace výuky oborů Všeobecné lékařství a Zubní lékařství na LF UP za akademický rok 2005/2006 proběhla na všech ústavech a klinikách pouze v českém programu. Za nedostatek lze považovat, že evaluaci oboru General medicine provedlo jen 59 % ústavů a klinik. Je nutné zdůraznit, že anglický program představuje součást výuky na LF UP a tedy i nedílnou součást evaluace. Evaluace byla stejně jako v předcházejících letech realizována formou písemných dotazníků. Většina klinik a ústavů použila aktualizovaný a zjednodušený dotazník, obsahující 8 základních otázek a komentář. Návratnost dotazníků činila průměrně 70 % a lze tedy považovat výsledky za vypovídající. Všechny informace jsou uveřejněny na webových stránkách fakulty.
15.00 hod. přišel Doc. Procházka
Diskuse:
Dr. Riegrová – zda se neuvažuje o tom, že by se ve Stagu podmínil zápis do dalšího ročníku evaluací oborů. 
Doc. Kolář – pokusí se zjistit, ale problém bude v tom, že tuto změnu by musely schválit i ostatní fakulty. 
Doc. Luža – anonymní forma je vyhovující, ale záleží na tom, jakým způsobem  pracoviště umožní studentovi dotazník vyplnit. Jestliže budou ze strany pracoviště vytvořeny podmínky, aby vyplnění bylo anonymní, budou výsledky adekvátní situaci.
Hlasování
přítomno 27 senátorů
pro: 27, proti: 0, zdrželi se: 0
Usnesení č. 61:	AS LF UP bere na vědomí zprávu o evaluaci výuky v akademickém roce 2005/2006. 

Ad. 4.	Podmínky přijímacího řízení do Doktorského studijního programu

Doc. Modranský – v materiálech, které byly senátorům k dispozici chybí nově akreditovaný obor urologie. Předsedou oborové rady je Doc. Študent, oborová rada vypsala 7 témat. V akademickém roce 2007/08  bude LF UP v Olomouci otevírat studium v 20 akreditovaných doktorských studijních programech, termín pro podávání přihlášek ke studiu je 31.5.2007, přijímací zkoušky se budou konat ve dnech 11. – 30. 6. 2007, forma přijímací zkoušky – ústní. Forma studia je  prezenční a kombinovaná. Došlo k drobným změnám v počtech studentů oproti materiálům, které měli senátoři k dispozici, přibylo 1 téma pro obor vnitřní nemoci, 1 téma pro obor lék. biologie a 1 téma v oboru chirurgie. Celkem vypsáno 119 míst. V diskuzi vyšlo najevo, že v materiálu chybí obor pediatrie, bude tedy ještě doplněn.
Hlasování:
přítomno: 27 senátorů
pro: 27, proti: 0, zdrželi se: 0

Usnesení č. 62:	AS LF UP schvaluje podmínky přijímacího řízení do doktorského studijního programu pro akreditované obory, program oboru pediatrie bude doplněn. 


Ad. 5.	Vyjádření k připravovanému DSP v oboru Ošetřovatelství
Mgr. Marečková  předložila materiál k akreditačnímu řízení  v oboru Ošetřovatelství. Obor se orientuje na metodologické problémy ošetřovatelské vědy. Zdůrazňuje implementaci doložitelných faktů pro ošetřovatelskou praxi, výzkum věrohodnosti konceptuálních modelů a validizaci ošetřovatelských klasifikačních systémů. Forma  studia je 	prezenční  a kombinovaná v českém i anglickém jazyce. Studovat bude 5 studentů ročně, 3 v prezenční a 2 v kombinované formě studia.
Materiál byl zveřejněn na webových stánkách fakulty. 

15.30 hod. odešel Dr. Hložek

Hlasování:
přítomno: 26 senátorů
pro: 25, proti: o, zdrželi se: 1

Usnesení č. 63:	AS LF UP schvaluje a plně podporuje vznik DSP v oboru Ošetřovatelství. 
15.40 hod. odešel Doc. Luža
Ad. 6.	Termíny příštích senátů v LS šk. r. 2006/2007
Navržené termíny:
	20. 2. 2007

17. 4. 2007
22. 5. 2007
12. 6. 2007         

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

Ad. 7.	Informace, různé
Dr. Cwiertka – nový jednací řád UP, bude zaslán (místo)předsedovi AS LF UP, který ho rozešle jednotlivým senátorům. Ti mohou do 12.1. vyjádřit písemně (místo)předsedovi svoje komentáře. Místopředseda souhrn komentářů odešle AS UP Olomouc. 

Dr. Riegrová – opět vyzvala vedení o předložení materiálu k hospodaření fakulty (viz Zápis z jednání č. 5/06)




V Olomouci dne 8. 12. 2006

Zapsala: Iva Suchánková


Doc. MUDr. Pavel Horák, CSc.
místopředseda senátu LF UP











