Zápis z jednání AS LF UP 1/07, 20. února 2007
 

1

Zápis ze zasedání Akademického senátu LF UP č. 1/07,
konaného dne 20. 2. 2007

Omluveni: Dr. C´wiertka, Dr. Gallo, Dr. Pilka, Dr. Riegrová, Dr. Večeřa, doc. Vostálová, V. Hanulík, M. Havrdová
Neomluveni: Dr. Gryga, Dr. Marek
Jednání zahájil předseda AS LF UP MUDr. Raclavský a navrhl tento program:
Kontrola zápisu
Zpráva o hospodaření LF UP v roce 2006
Volby děkana
Návrhy na změnu kurikula (tzv. změny do Bílé knížky)
Informace, různé
Hlasování:
přítomno: 24 senátorů
pro: 24, proti: 0, zdrželi se: 0

Ad. 1. Kontrola zápisu
K zápisu č. 6/06 z jednání AS LF UP dne 5. prosince 2006 nebyly vzneseny připomínky.

Ad. 2. Zpráva o hospodaření LF UP v roce 2006
Materiál byl zveřejněn na webových stránkách fakulty. Zpráva o hospodaření LF UP v roce 2006 je předložena panem děkanem podle osnovy, která vzešla z vnitřní diskuse AS LF UP a jde i nad rámec požadovaných podrobností. Dr. Raclavský vyjádřil svoji spokojenost s kvalitou zprávy, která podle jeho názoru dává velmi dobrý obrázek o hospodaření LF UP, a poděkoval panu tajemníkovi a panu děkanovi za vstřícnost a odvedenou práci. Doplnil, že rozpočet plánovaný na další rok musí byt vyrovnaný, ale výsledek hospodaření nikoliv. V případě LF se většina kladného výsledku převádí do fondu provozních prostředků na další rok (přebytek), ale malá část zůstává jako formální "zisk" - v našem případě o 26 tis. více na straně příjmů.
Diskuse:
A. Obr – jaká je funkce ekonomické komise AS LF UP, protože tato komise se sešla pouze jednou a předkládané materiály o hospodaření tedy neprojednala.
Dr. Raclavský – tradiční způsob projednání by měl být nejdříve v EK a poté předložení senátu. Vzhledem k tomu, že letos mezi všemi senátory proběhla elektronická diskuze ke struktuře předkládaného materiálu, nepovažoval z vlastní iniciativy za potřebné dávat podnět k projednání ještě v ekonomické komisi. Tuto komisi svolává její předseda a je plně v kompetenci i jejích členů dát podnět k jejímu svolání, pokud mají pocit že je vhodné cokoli projednat.
13.15 hod. přišel doc. Horčička
Dr. Ivanová – která pracoviště jsou ztrátová?
Pan děkan – materiál s těmito údaji není ještě zcela připraven k prezentaci. Je to asi 6 pracovišť, která jsou v mínusu a nejsou schopny se z něj vlastními silami dostat. Do budoucna je nutné se zamyslet co s těmito pracovišti udělat, pravděpodobně budou omezeny jejich pravomoci nakládat s vlastním rozpočtem tak, jak to současný systém umožňuje pracovištím, která nejsou ve ztrátě.
Dr. Raclavský – systém financování se v letošním roce významně mění tím, že peníze za odučené hodiny v anglické výuce půjdou na jednotlivá pracoviště. Ve fondu provozních prostředků se skrývají přebytky kladně hospodařících pracovišť.
Hlasování: 
přítomno 25 senátorů
pro: 25, proti: 0, zdrželi se: 0
Usnesení č. 64:         AS LF UP schvaluje zprávu o hospodaření LF UP v roce 2006.

Ad. 3.	Volby děkana
Předseda AS LF připomněl, že 3 měsíce před vypršením mandátu stávajícího děkana, tj. nejpozději 1. března 2007, je AS LF UP povinen zahájit řízení o návrhu na jmenování nového děkana (vyhlásit volby děkana) a zrekapituloval, že k tomuto bodu je kromě tohoto návrhu předložen také návrh harmonogramu volby, který prošel vnitřní elektronickou diskusí, návrh na volbu zvláštní volební komise a Dr. Hajdúchem elektronicky předložený návrh doporučených otázek, ke kterým by se měli kandidáti vyjádřit ve svých volebních tezích. Jako první bylo navrženo hlasování o vyhlášení řízení a harmonogramu řízení. Informoval, že k návrhu harmonogramu přišly 2 připomínky – doplnění termínu veřejné 
Hlasování:
přítomno: 25 senátorů
pro: 25, proti: 0, zdrželi se: 0
Usnesení č. 65:	AS LF UP vyhlašuje řízení o návrhu na jmenování děkanem a schvaluje předložený harmonogram tohoto řízení. 
Dr. Raclavský dále uvedl, že do zvláštní volební komise byli dosud elektronicky navrženi doc. Vostálová, doc. Kolářová, Dr. Strojil, Filip Wagner a doc. Sovová. Doc. Vostálová se ze zasedání senátu omluvila, v současné době je v pracovní neschopnosti, proto svoji kandidaturu nemůže přijmout. Vyzval další navržené, aby se vyjádřili, zda kandidaturu přijímají a vyzval k dalším návrhům na členy komise. Minimální počet členů je 3, maximální 7. Senátoři na zasedání navrhli jako další Evu Pukančíkovou. 
Pro tajné hlasování byli navrženi jako skrutátoři Doc. Hajdúch a Aleš Obr 
Hlasování: pro: 24, proti: 0, zdrželi se: 0
13.30 hod. odešel Dr. Urbánek
Doc. Kolářová 	pro: 23, proti: 0, zdržel se: 1
Doc. Sovová 		pro: 22, proti: 0, zdržel se: 2
Filip Wagner		pro: 23, proti: 0, zdržel se: 1
Eva Pukančíková	pro: 23, proti: 0, zdržel se: 1
Dr. Strojil		pro: 23, proti: 0, zdržel se: 1
Usnesení č. 66:	AS LF UP zvolil členy zvláštní volební komise v tomto složení: Doc. Kolářová. Doc. Sovová, F. Wagner, E. Pukančíková a Dr. Strojil.
Zvláštní volební komise zjistí, zda kandidát splňuje všechny zákonné předpoklady a zda s kandidaturou souhlasí. V kladném případě ho požádá o uveřejnění volebních tezí, se kterými se akademická obec bude moci seznámit na webových stránkách fakulty. Kandidátům bude možné klást otázky na veřejné prezentaci a samotné volby proběhnou 3. dubna 2007 na veřejném jednání AS LF UP. Předseda senátu požádal členy zvláštní volební komise, aby se sešli bezprostředně po skončení senátu a zvolili si předsedu, kterému bude předávat návrh na kandidáty, které obdrží na adresu AS LF UP.
Doc. Hajdúch navrhl následující klíčové body budoucího rozvoje LF, ke kterým by se kandidáti na funkci děkana měli vyjádřit ve svých předvolebních tezích.:
	Představa o budoucnosti samostatné nebo společné existence Lékařské a Zdravotnické fakulty UP v Olomouci. 

Koncepce udržitelnosti výuky českých i zahraničních studentů a případné změny curricula magisterských a bakalářských oborů. 
Rozvoj vědy a výzkumu, představy o zvýšení vědeckého výkonu fakulty. 
Ekonomika a hospodaření LF UP, způsob přerozdělení dotace na jednotlivé kliniky a ústavy, personální politika fakulty 
Dostavba Teoretických ústavů LF UP. 
Zapojení LF UP do projektů Strukturálních fondů VaVI.
Jako daší bod byl přímo na jednání senátu navržen:
	Postoj ke vzniku univerzitních nemocnic

přišel Dr. Urbánek
Hlasování:
přítomno 25 senátorů
pro: 24, proti: 0, zdrželi se: 1
Usnesení č. 67:	AS LF UP doporučuje kandidátům na děkana vyjádřit se ke klíčovým bodům budoucího rozvoje LF UP. 

Ad. 4. Návrhy na změnu kurikula (tzv. změny do Bílé knížky)
Dr. Raclavský se omluvil za zpozdění, se kterým byly podkladové materiály předloženy, které bylo zčásti způsobeno jednáním o redukci jejich počtu a zčásti zpožděním při vlastním umístění na web a rozeslání. Návrhy na změnu kurikula (tzv. změny v Bílé knížce) okomentovali proděkan doc. Kolář a proděkan prof. Mihál. Jedná se o nové předměty kategorie C vyučované Radiologickou klinikou, II. chirurgickou klinikou, I. a III. interní klinikou a Klinikou nukleární medicíny. Návrhy byly předloženy a schváleny vedením  fakulty. Při projednávání bylo nejdříve diskutováno a hlasováno o změnách, které se týkají 1.-3. ročníku a poté o změnách, které se týkají 4.-6. ročníku.
13.55 hod. přišel doc. Procházka
13.55 hod. odešel Dr. Urbánek
Hlasování k návrhům změn u 1.-3. ročníku:
přítomno 25 senátorů
pro: 25, proti: 0, zdrželi se: 0
Diskuse k návrhům změn u 4.-6. ročníku:
Dr. Havlík – jakým koeficientem v rozpočtu jsou odučené hodiny předmětů C zohledňovány v rozpočtu klinik?
Pan děkan – jsou započítávány stejně, jako předměty  kat. A a B. Vnitřně s tímto modelem nesouhlasí, proto pravděpodobně v příštím roce dojde ke změnám. Zvažuje, zda sestavit pořadník předmětů kat. C podle zájmu studentů. Nejlepší by se posunuly do kat. B a nejméně atraktivní by se rušily.
Doc. Sovová – vyzvala k vyjádření studenty, protože se dozvěděla, že je někdy problémem získat stanovený počet kreditů v kategorii C.
A. Obr – potvrdil tento problém, vyzval k širší nabídce.
doc. Kolář – deklaroval svoji ochotu řešit konkrétní deficit, je ale nutné, aby studenti spolupracovali a na problémy s výukou přesněji poukazovali.
Hlasování:
přítomno 25 senátorů
pro: 25, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 68:		AS LF UP schvaluje předložené návrhy na změnu kurikula.

Ad. 5. Informace, různé
Eva Pukančíková pozvala senátory na ples mediků se bude konat dne 2. března 2007 ve Slovanském domě.
Doc. Kolář podal následující informace: 
- vláda ČR uložila na základě obecně závazných právních předpisů děkanům lékařských fakult vypracovat směrnici o zapojení studentů lékařských fakult do zdravotní péče při pandemii chřipky.  
- na adrese http://svp.pedf.cuni.cz/app/index.php jsou k dispozici údaje o nezaměstnanosti absolventů vysokých škol v ČR, včetně lékařských fakult. 
- požádal AS LF o schválení změny názvu II. chirurgické kliniky na II. chirurgická klinika - cévně-transplantační. Název kliniky je určován společně  LF a FN. Přednosta kliniky nemůže být schválen MZd ČR a MŠMT ČR, pokud k tomu LF nedá souhlas, a názvy klinik jsou uvedeny v příloze Statutu LF UP, který schvaluje AS LF UP. Proto tato změna musí být schválena  AS LF UP. Ve FN již tento schvalovací proces proběhl.
14.10 hod. odešel doc. Horák
Hlasování:
přítomno 24 senátorů
pro: 24, proti: 0, zdrželi se: 0
Usnesení č. 69:	AS LF UP schvaluje nový název pracoviště „II. chirurgická klinika - cévně-transplantační“, včetně změny přílohy Statutu LF UP
Pan děkan – informoval AS LF, že pro stabilizaci přednostů nově získávaných pro konkrétní pracoviště fakulta usiluje o případný nákup bytu, který by mohla pronajímat. Protože nákup nemovitého majetku musí být projednán v AS UP a ve Správní radě UP, požádal o předložení v těchto orgánech pana rektora. Předseda AS LF doplnil, že byt by byl pronajímán na dobu určitou. Možnost nákupu nemusí být využita, pokud se podaří získat pronájem od města. V diskusi nebyly k tomuto postupu vzneseny připomínky.
Příští řádné zasedání AS LF UP se bude konat dne  3. dubna 2007 ve velké posluchárně TÚ.
V Olomouci dne 23. 2. 2007
Zapsala: Iva Suchánková


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

