Zápis z jednání AS LF UP 4/07, 12. června 2007
 

Zápis ze zasedání Akademického senátu LF UP č. 4/07,
konaného dne 12. 6. 2007

Omluveni: Dr. Cwiertka, Dr. Hložek, doc. Horák, doc. Horčička, Dr. Koutná, Dr. Koranda, Dr. Strojil, F. Wagner (ukončil studium na LF UP)
Neomluveni: K. Ermisová, Dr. Gryga, doc. Študent, P. Tuček

Jednání zahájil předseda AS LF UP MUDr. Raclavský a navrhl tento program:
	Kontrola zápisu
	Vyjádření k záměru děkana jmenovat proděkany

Změny ve Vědecké radě LF UP
Podmínky pro přijetí na LF UP v akademickém roce 2007/2008
Vyjádření k návrh Řádu pro hodnocení kvality výuky studenty UP
Novela Volebního a jednacího řádu AS LF UP
Výroční zpráva LF UP za rok 2006
Informace, různé

Hlasování:
přítomno: 23 senátorů
pro: 23, proti: 0, zdrželi se: 0

Ad. 1. Kontrola zápisu

K zápisu č. 3/07 z jednání AS LF UP dne 27. 4. 2007 nebyly vzneseny připomínky.

Ad. 2. Vyjádření k záměru děkana jmenovat proděkany

Předseda Dr. Raclavský připomenul, že senát nové proděkany nevolí, má pouze možnost se k záměru pana děkana vyjádřit. Podklady byly předloženy písemně. Protože se jedná o personální záležitosti, je podle jednacího řádu nutné tajné hlasování. Na skrutátory byli navrženi doc. Havlík a Mgr. Míková. 
Hlasování: pro: 22, proti: 0, zdržel se: 1

Pan děkan představil senátu návrh na nové členy vedení fakulty. Vzhledem k tomu, že ve vedení UP vznikly nové funkce (prorektor pro rozvoj a výstavbu a prorektor pro vnější vztahy), v rámci lepší komunikace přistoupila LF UP rovněž ke jmenování nového proděkana pro rozvoj a vnější vztahy. Pan děkan poděkoval odstupujícím proděkanům Mgr. Lence Špirudové a prof. MUDr. Miroslavu Eberovi, CSc. za jejich dlouhodobou kvalitní práci pro Lékařskou fakultu UP.

Proděkani  LF UP na funkční období od 16. 6. 2007 do 31. 5. 2011 a jejich náplně:
	prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc., statutární zástupce děkana a proděkan pro rozvoj 

      a vnější vztahy
	prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc., proděkan pro studium v cizím jazyce a zahraniční vztahy,

doc. MUDr. Milan Kolář, Ph.D., proděkan pro studium Všeobecného lékařství 1.-3. ročníku a legislativu,
doc. PhDr. Jana Marečková, Ph.D., proděkanka pro studium zdravotnických oborů,
doc. Mgr. Martin Modrianský, Ph.D., proděkan pro vědu, výzkum a doktorské studijní programy,
doc. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D., proděkan pro studium Všeobecného lékařství 4.-6. ročníku,
doc. MUDr. Miloš Špidlen, Ph.D., proděkan pro studium Stomatologie a Zubního lékařství.

Dr. Raclavský – doplnil informaci, že doc. Marečková a doc. Pilka se vzdali mandátu v AS LF UP. Dle výsledku voleb na jejich místa postupují MUDr. Jana Koutná (Klinika ARO) MUDr. Drahomíra Černochová, CSc. (Ústav histologie a embryologie). Dr. Černochová se z osobních důvodů písemně mandátu vzdala, jako další postoupil podle výsledku voleb MUDr. Alois Krobot, Ph.D. (Klinika rehabilitace a těl. lékařství). Dr. Koutná a Dr. Krobot byli již pozváni na toto jednání senátu. Přivítal při této příležitosti přítomného nového senátora dr. Krobota a doplnil, že dr. Koutná je na dovolené, takže pravděpodobně ještě nepřevzala výzvu k přijetí mandátu. Filip Wagner ukončil studium na LF UP a není tedy již senátorem, postupujícím z řad studentů je dle výsledku voleb Jiří Plášek, kterého se zatím nepodařilo vyrozumět.

Hlasování:
Doc. Marečková	pro: 22, 	proti: 1, 	zdrželi se: 0	
Doc. Pilka		pro: 21, 	proti: 0, 	zdrželi se: 2
Doc. Špidlen		pro: 23, 	proti: 0, 	zdrželi se: 0
			
Usnesení č. 76: AS LF UP souhlasí se záměrem pana děkana jmenovat novými proděkany     doc. Marečkovou, doc. Pilku a doc. Špidlena.

Ad. 3.	Změny ve Vědecké radě LF UP
V souvislosti s nástupem do funkce děkana na další funkční období se p. děkan také rozhodl prodloužit jmenovacím dekretem funkční období většiny již dříve schválených členů Vědecké rady LF UP, a to na standardní období 1 roku. Protože tím nedochází ke změně ve složení Vědecké rady, nepodléhá tento krok schválení senátem. Vzhledem ke jmenování nových proděkanů Doc. Marečkové, Doc. Pilky a Doc. Špidlena zároveň p. děkan podal návrh na jejich jmenování do Vědecké rady a navrhuje dále jako nového člena VR LF UP Dr. Vojtěška, který již členem VR LF UP byl a mandátu se vzdal v souvislosti s dlouhodobým pobytem na zahraničním pracovišti. Dr. Vojtěšek je členem akademické obce UP (úvazek PřF), proto je navržen jako interní člen, minimální povinný počet externích členů je zachován vzhledem k tomu, že byl dříve jmenován jako další externí člen nový děkan LF v Martině. Podkladové materiály k navrženým novým členům VR byly předloženy elektronicky. Jako skrutátoři pro tajné hlasování byli navrženi doc. Havlík a Mgr. Míková. 
Hlasování: pro: 22, proti: 0, zdržel se: 1
Výsledky sčítání hlasů:
Doc. Marečková	pro: 21, 	proti: 2, 	zdrželi se: 0
Doc. Pilka		pro: 20, 	proti: 0, 	zdrželi se: 3
Doc. Špidlen		pro: 22, 	proti: 1, 	zdrželi se: 0
RNDr. Vojtěšek	pro: 21, 	proti: 0, 	zdrželi se: 2

Usnesení č. 77:	AS LF UP schvaluje návrh děkana jmenovat novými členy VR LF UP Doc. Marečkovou, Doc. Pilku, Doc. Špidlena a Dr. Vojtěška. 

Ad. 4 Podmínky pro přijetí na LF UP v akademickém roce 2007/2008
Proděkan Kolář krátce okomentoval předkládaný materiál, který byl pro jednání senátu předložen elektronicky a má být odevzdán na RUP do konce měsíce června t. r. Upozornil na hlavní změny: Od příštího roku přechází celá UP pouze na elektronickou formu přihlášek ke studiu, přihlášky formou standardních tiskopisů budou na LF UP akceptovány ve zcela výjimečných případech. K bodu 1. Magisterské stud. programy byla přidána vysvětlující klausule - 100 na obor Všeobecné lékařství, 30 na obor Zubní lékařství, číslo vždy vyjadřuje následný reálný stav studentů daného oboru. Další změna je snížení počtu studentů pro obor Zubní lékařství, počet je z kapacitních důvodů snížen na 65 studentů. Všechny ostatní podmínky pro přijímací řízení zůstaly stejné jako minulý rok.
Hlasování:
přítomno 23 senátorů
pro: 23, proti: 0, zdrželi se: 0

Usnesení č. 78:	AS LF UP schvaluje Podmínky pro přijetí na LF UP v akademickém roce 2007/2008.

Ad. 5.	Vyjádření k návrh Řádu pro hodnocení kvality výuky studenty UP
Předseda AS LF vysvětlil, že jde o návrh připravovaný studenty – členy AS UP jako iniciativa zdola a byl předložen s výzvou k podání připomínek, což je možné v tomto případě i elektronicky mimo řádné jednání AS LF UP. Vzhledem k tomu, že připomínek, včetně závažných, přišlo více, rozhodl se předložit ještě jako samostatný bod na jednání AS LF UP.
Proděkan Kolář  - předložený návrh pro hodnocení kvality výuky na UP ve své podstatě definuje jediný možný způsob evaluace prostřednictvím STAGu, resp. IS, a nebere v úvahu stávající systémy na jednotlivých fakultách. LF UP realizuje dotazníkový systém evaluace (ve shodě s návrhem), ale mimo IS. Návratnost našich dotazníků je kolem 70 % a veškeré hodnocení a vlastní způsob realizace je k dispozici na webových stránkách LF (http://www.upol.cz/fakulty/lf/evaluace/). Realizace hodnocení výuky podle navrženého řádu by pro LF mohla znamenat zrušení funkční evaluace a nahrazení systémem, jehož funkčnost nelze zaručit. Studenti LF využívají evaluaci v IS v minimální míře. Na posledním semináři „Hodnocení kvality vysokých škol“, který se každoročně koná pod záštitou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem byl věnován problematice evaluace výuky prostřednictvím STAGu velký prostor a závěr byl spíše negativní, resp. deklarovaná účast studentů byla velmi malá. Na uvedeném semináři byla prezentována zkušenost studentů Jihočeské univerzity, kteří v rámci projektu usilovně pracovali na propagaci evaluace výuky pomocí dotazníků v IS, ale přes velkou podporu a propagaci ze všech úrovní byla výsledná účast a využitelnost výsledků malá. Naopak, zájem vzbudil  příspěvek, ve kterém proděkan Kolář popsal způsob evaluace na LF se zapojením a odpovědností jednotlivých pracovišť. Dodal, že stávající způsob evaluace na LF UP jistě také má své chyby a v komunikace se Spolkem mediků je snaha ho vylepšit, ale s největší pravděpodobností bude vždy funkčnější než centrální elektronická evaluace prostřednictvím STAGu. 

E. Pukančíková – sympatičtější je papírová forma dotazníku, ne vždy ale studenti dostanou novou formu dotazníku. Nebrání se ale vyzkoušet novou formu.
Dr. Riegrová – připomínky zaslány do legislativní komise LF AS UP, ve středu 13.6. bude řešeno na AS UP.

14.00 hod. přišel doc. Hajdúch

Dr. Raclavský – v elektronické diskusi k centrálnímu systému zaznamenal k fakultnímu systému jen jednu výtku, týkající se možných problémů s anonymitou.

Doc. Kolář – na základě dohody se Spolkem mediků bude možnost ze strany studentů navrhnout tam, kde jsou s anonymitou problémy, vynětí ze stávajícího způsobu distribuce přes ústavy a kliniky, evaluační dotazníky jsou k dispozici na webu, na chodbě TÚ bude umístěna poštovní schránka, kde budou mít studenti možnost dotazníky anonymně odevzdat.

Hlasování:
pro: 24, proti: 0, zdrželi se: 0

Usnesení č.79:	AS LF UP nesouhlasí se zavedením jediné centrální formy evaluace na UP, žádá o zachování možnosti souběžných forem evaluace v rámci jednotlivých fakult.


Ad. 6. Novela Volebního a jednacího řádu AS LF UP
Pan děkan předkládá ke schválení technickou novelu Volebního a jednacího řádu LF UP, zdůvodnění navržených změn je podáno přímo v předloženém dokumentu, který byl zveřejněn senátorům na webu AS LF UP. Doc. Kolář krátce okomentoval, jedná se o  změny v článcích č. 1, 30, 31 a 36. Další návrhy na změny podal písemně člen LK AS LF UP F. Wagner. Protože již ale není členem AS LF UP, je nutné hlasovat o tom, zda může vystoupit na jednání senátu.
Hlasování: 
pro: 24, proti: 0, zdrželi se: 0
F. Wagner – přednesl připomínky legislativní komise AS LF UP:
čl. 30 – nahradit slovo event. slovem nebo, 
čl. 36, na konec odst. 5 doplnit větu předseda AS LF UP svolá za účelem představení kandidátů na funkci děkana shromáždění akademické obce fakulty, 
do odst. 4 doplnit větu zvláštní volební komise plní též úkoly spojené s tajným hlasováním.
Dr. Raclavský se omluvil, že z časových důvodů tyto návrhy nerozeslal předem, i když jej měl elektronicky k dispozici. 
Dr. Riegrová – upozornila, že nečlen senátu zasahuje do navrženého materiálu. Materiál měl být připraven před zasedáním senátu. 
Doc. Kolář – F. Wagner je členem LK AS LF UP, i když není členem AS LF UP. Sdělil, že překládající se ztotožňuje s návrhem leg. komise senátu.
Dr. Raclavský – dle schváleného VJŘ AS LF UP má možnost se do diskuse ke kterémukoli bodu přihlásit kdokoli z přítomných, senát pak hlasuje o udělení slova, pokud je uděleno, může diskutující mj. také přednášet návrhy a předkladatel materiálu si je může na místě osvojit. Senát by se tím ochuzoval o možnost potenciálně užitečné zpětné vazby od akademické obce i veřejnosti. Prověří ale, zda si toto nové znění pamatuje přesně. V další diskusi nebyly vzneseny obsahové námitky proti zavzetí těchto konkrétních pozměňovacích návrhů do základního návrhu, pouze je třeba formální postup pro příště vyjasnit.
Hlasování:
pro: 24, proti: 0, zdrželi se: 0
Usnesení č. 80: AS LF UP schvaluje novelu Volebního a jednacího řádu AS LF UP v předloženém upraveném znění.

Ad. 7.	Výroční zpráva LF UP za rok 2006
K projednání byla předložena Výroční zpráva o činnosti LF UP za rok 2006. Materiál byl zveřejněn na webu, podle jednacího řádu bylo v tomto případě nutné případné pozměňovací návrhy předem předložit panu děkanovi jako předkladateli, příp. prostřednictvím proděkana Doc. Modrianského, který má na starosti redakci materiálu, aby bylo možné prověřit jejich faktografickou přesnost. Do dnešního dne žádné připomínky nedošly.
Hlasování:
pro: 24, proti: 0, zdrželi se: 0
Usnesení č. 81:	AS LF UP schvaluje výroční zprávu LF UP za rok 2006.

Ad. 8.  Informace, různé
Dr. Raclavský – na zasedání AS LF UP v září je nutné vyhlásit nové volby do AS LF UP. Bude potřeba zvolit volební komisi a určit termíny. Vyzval již teď členy senátu, kteří se případně rozhodnou znovu do senátu nekandidovat, aby zvážili alespoň přijetí funkce členů volební komise. Navržení členové volební komise musí písemně prohlásit, že se předem vzdávají možné kandidatury do nového senátu, protože tyto funkce jsou neslučitelné. Volební komise musí být dostatečně početná, aby případný nízký počet členů neohrozil technickou organizaci voleb a je třeba se včas zabývat i dalšími připomínkami volební komise – zkušenostmi z posledních voleb do AS LF UP. Pokud jde o termíny jednání AS LF UP, navrhne a elektronicky rozešle členům senátu více termínů během podzimu a požádá je, aby vyznačili termíny, ve kterých mohou svoji účast na jednání garantovat. Protože se funkční období chýlí ke konci a senát se již dvakrát ocitl na hranici usnášeníschopnosti, je nutné termíny zvolit co nejlépe a udržet disciplínu v docházce.
V Olomouci dne 5. 6. 2007
Zapsala: Iva Přecechtělová

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

