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Zápis ze zasedání Akademického senátu LF UP č. 6/07,
konaného dne 13. listopadu 2007


Omluveni: 	Dr. Cwiertka, L. Frčová, Dr. Gallo, Dr. Koranda, E. Pukančíková, Dr. Sovová, 
		P. Trulík
Neomluveni: 	doc. Horák, Mgr. Míková,  A. Obr, Dr. Riegrová

Jednání senátu zahájil MUDr. Raclavský a navrhl tento program:
	Kontrola zápisu

Aktualizace Dlouhodobého záměru LF UP na rok 2008
Vystoupení ředitele FN Olomouc 
Podmínky přijímacího řízení do DSP
Rozšíření akreditace studijního oboru „Porodní asistentka“ – kombinovaná forma
Evaluace výuky na LF UP
Informace o přípravě voleb do AS LF UP
Informace, různé
Zároveň uvedl, že p. ředitel požádal o shovívavost s tím, že se dostaví v průběhu jednání jak mu to povinnosti dovolí. Bod číslo 3 proto bude projednán aktuálně po jeho příchodu.
Hlasování: pro: 20, proti: 0, zdrželi se: 0

Ad.1.	Kontrola zápisu
K zápisu č. 5/07 ze dne 2. října 2007 nebylo připomínek.

Ad. 2.	Aktualizace Dlouhodobého záměru LF UP na rok 2008
Pan děkan materiál krátce okomentoval. V souladu s dlouhodobě stanovenými prioritami, prioritami na rok 2008, jakož i v souladu s potřebami LF UP a UP byla vypracována tato aktualizace.
I. Internacionalizace
	podpořit získávání zahraničních studentů formou aktivní inzerce,

podpořit aktivity v rámci programu LLP.
II. Kvalita a excelence akademických činností
	další rozvoj stávajících studijních programů,

zahájení horizontální a vertikální integrace výuky,
     -     podpora výzkumných center excelence na fakultě.
III. Kvalita a kultura akademického života 
	rozšířit a zefektivnit informovanost zájemců o studium a studentů (především) prvních ročníků prostřednictvím Dne otevřených dveří a Úvodního kursu,

spolupracovat na budování Portálu UP a přípravě jeho anglické verze.
IV. Rozvoj a uplatnění inovačního potenciálu výzkumu, vývoje a tvůrčí činnosti
	administrativní, právní a finanční podpora podávání patentových přihlášek pracovišť LF UP,

vytvářet materiální předpoklady pro získávání renomovaných odborníků,
zahájení přípravy na nový systém institucionálního financování:
	podpora přípravy projektů a podávání přihlášek u grantových agentur,
	podpora úspěšného řešení projektů,
	podpora efektivního vykazování vědeckých výsledků.
V. Řízení, organizace a podpůrné procesy
	k 1. 9. 2008 zřídit samostatnou Fakultu zdravotnických věd,

v součinnosti s vedením Fakultní nemocnice Olomouc zajistit vhodné budovy pro výuku studentů LF UP a plánované Fakulty zdravotnických věd,
projektová příprava a rekonstrukce tř. Svobody 8,
ve spolupráci se zřizovatelem a vedením Vyšší odborné zdravotnické školy v Olomouci harmonizovat kroky postupného ukončování oborů pěstovaných na této škole a jejich následné akreditace v rámci Fakulty zdravotnických věd s cílem využití kvalifikovaného personálu a výukových prostor,
s vedením Fakultní nemocnice Olomouc dořešit otázku dalšího využití budovy Zubní kliniky na Palackého ul. 2 s výhledem naléhavé rekonstrukce,
příprava projektů pro strukturální fondy:
	rekonstrukce Teoretických ústavů LF UP,
Biomedicínské centrum,
Centrum translační medicíny.
	oprava střechy na Teoretických ústavech LF UP,
rekonstrukce budovy alergologie.

13.15 hod. přišel Dr. Urbánek
13.25 hod. přišel Dr. Marek
13.30 hod. přišel doc. Havlík

Diskuse: 
Doc. Hajdúch – rada vlády ČR -  do 18. 12. 2007 je možné podávat připomínky k systému hodnocení vědy a výzkumu (publikace, patenty). Systém hodnocení bude do roku 2009 nastaven na efektivitu výzkumu, nemělo by se stát, že by z LF odcházely publikace bez dedikací ke grantu. Pokud se publikují práce, které nejsou vázány na přímou grantovou podporu, je možné dedikovat specifickému výzkumu (SV). SV dostávají všechny katedry ve svém rozpočtu.
Dr. Raclavský – ve čtvrtek bude na internetu zveřejněn materiál k diskusi ke zvýšení vědeckého výkonu. V materiálu se tyto problémy řeší, přesný způsob dedikace specifickému výzkumu musí být zjištěn.
Pan děkan – chce uvést do zápisu, že senát pověřuje vedení LF UP, aby tyto připomínky uplatnilo. Měly by se srovnávat vysoké školy podobného zaměření.
Hlasování: pro: 23, proti: 0, zdrželi se: 0

Usnesení č. 90:	AS LF UP schvaluje aktualizaci Dlouhodobého záměru  LF UP na 			rok 2008 a pověřuje vedení LF UP připomínkováním systému 			hodnocení efektivity výzkumu ve smyslu diskuse na jednání senátu.
Vzhledem k tomu, že ředitel FN Olomouc zatím na jednání senátu nedorazil, navrhl předseda senátu pokračovat dál v programu.

Ad. 4.	Podmínky přijímacího řízení do DSP
Podmínky přijímacího řízení do DSP jsou senátem schvalovány stejně jako podmínky přijímacího řízení do ostatních studijních programů, předkládá proděkan pro vědu, výzkum a doktorská studia Doc. Modrianský, z důvodu nepřítomnosti p. proděkana na jednání komentoval předseda senátu. Předpokládaný počet přijímaných studentů je 168.  Materiál zveřejněn na internetových stránkách fakulty, v průběhu vyvěšení byly ještě doručeny pozměňovací návrhy, které jsou do textu zapracovány a zvýrazněny modrou barvou.
Hlasování: pro: 23, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 91:	AS LF UP schvaluje podmínky přijímacího řízení do DSP.
Ad. 5.	Rozšíření akreditace studijního oboru „Porodní asistentka“ – komb. forma
Proděkanka Doc. Marečková - rozšíření akreditace studijního oboru "Porodní asistentka" o kombinovanou formu studia, podkladový materiál byl zveřejněn na webových stránkách fakulty, podle zákona se senát vyjadřuje k návrhům studijních programů. Prezenční forma studia bakalářského oboru běží na LF UP již několikátým rokem, jedná se o úspěšné studium, ke kterému se každý rok hlásí velký počet uchazečů, návrh na otevření kombinované formy vychází vstříc existující poptávce.
Hlasování: pro: 23, proti: 0, zdržel se: 0 
Usnesení č. 92:		AS LF UP souhlasí s rozšířením akreditace studijního oboru 				„Porodní asistentka“ – kombinovaná forma.
Ad. 6.	Evaluace výuky na LF UP za rok 2006/2007
Prof. M. Kolář - evaluace výuky oborů Všeobecné lékařství a Zubní lékařství na LF UP za akademický rok 2006/2007 proběhla na všech ústavech a klinikách jen v českém programu. V případě výuky v anglickém programu 6 pracovišť (14 %) evaluaci neprovedlo, přičemž v předcházejícím akademickém roce bylo toto procento mnohem vyšší (40 %).Výrazně se zlepšilo dodržování termínu odevzdání evaluačních zpráv a pouze 6 (14 %) pracovišť dodalo zprávu po termínu na základě výzvy. Předcházející akademický rok zprávu v termínu nedodalo 18 ústavů a klinik (41 %). Celá zpráva je k dispozici na webu fakulty.
Diskuse: 
Dr. Urbánek – body 7.,8. - Neurologie  a Ortopedie požaduje zařazení do 5. ročníku.– čí jsou to požadavky, studentů nebo katedry? 
Prof. M. Kolář – jedná se o požadavky pracoviště. Problém zařazení do 4. nebo 5. ročníků je v kapacitě, která je omezená, 5. ročník je hodně plný.
Doc. Luža – bod 16. - Slabá úroveň znalostí z teoretických předmětů (anatomie a fyziologie) při výuce chirurgie. Je to nekonkrétní, kolik to bylo studentů? 
Prof. M. Kolář – všechny připomínky, které se v dotaznících objevily jsou zveřejněny. Skutečnost je, že tahle připomínka ze strany chirurgie se objevuje opakovaně.
V. Hanulík – v evaluaci se neobjevily stížnosti na neurologii, kdy katedra vypisuje málo termínů, takže se na zkoušku čeká i 2 měsíce.
Prof. M. Kolář – ve zprávě z kliniky neurologie se toto neobjevilo, je samozřejmě možné si jednotlivé evaluační dotazníky zpětně vyžádat. Tento problém se již objevil, jedná se o to, že nejsou termíny po ukončení bloku výuky a čeká se až na klasické zkouškové období. Bylo projednáno s přednostou kliniky, ale skutečností je, že dle Studijního a zkušebního řádu UP, je pouze na rozhodnutí pracoviště, zda termíny vypíše v průběhu semestru.
ve 14. 10 hod. přišel Doc. Študent
Hlasování: pro: 24, proti: 0, zdrželi se: 0
Usnesení č.  93:	AS LF UP bere na vědomí informace o Evaluaci výuky na LF UP 			za rok 2006/2007. 
Ad. 3. 	Vystoupení ředitele FN Olomouc	
Předseda senátu krátce uvedl, že pan ředitel byl pozván na jednání na základě návrhu z posledního jednání AS LF UP, viz zápis 5/2007 ze dne 2. 10. 2007. I když neexistují žádné přímé vazby mezi senátem a FN, věří, že obousranná komunikace bude přínosem.
P. ředitel na úvod uvedl, že Fakultní nemocnice Olomouc patří mezi dvanáct nemocnic přímo řízených Ministerstvem zdravotnictví České republiky a je zároveň největším zdravotnickým zařízením v Olomouckém kraji. Od roku 2008 bude probíhat postupná příprava na model univerzitních nemocnic, ty mají vzniknout od roku 2009 a to spojením lékařských  fakult a fakultních  nemocnic. V ČR vznikne pravděpodobně 9-10 univerzitních nemocnic, konečný počet není ještě pevně stanoven, ale Olomouc bude s jitotou mezi nimi. Předpokládá také, že smluvní oddělení v okolních nemocnicích v celém bývalém Severomoravském kraji budou zabezpečovat výuku studentů od určitého ročníku a současně se podílet na vědě. Příští rok bude důležitý v tom, že pokud nemocnice bude od roku 2009 akciovou společností, tak na to bude muset být ekonomicky připravená a stabilizovaná.
Diskuze: Dr. Urbánek – jaký je faktický rozdíl mezi fakultní a univerzitní nemocnicí?
Pan ředitel – v čele univerzitní nemocnice stojí představenstvo, které by se mělo skládat ze zástupců  současné FN a ze zástupců současné LF UP. LF bude nadále zabezpečovat výuku a FN zdravotní péči. Rozdíl je ve vlastnictví a ve vedení.
Doc. Havlík – jaký je vztah k UP? 
Pan ředitel – UP bude spolumajitel, bude mít akcie univerzitní nemocnice, zástupce v dozorčí radě. Pracovně-právní vztah ještě není dořešen. Předpokládá se, že i když půjde o akciovou společnost, tak pokud vytvoří zisk bude mít možnost jej rozdělit do fondů, takže nebude zdaněn a bude moci být využit na přesně specifikované účely. 
Pan děkan – určité oblasti ještě nejsou vyřešeny, předpokládá se, že 2/3 akcí univerzitní nemocnice budou patřit státu, 1/3 bude patřit UP. V představenstvu má být 6 zástupců státu (Ministerstvo zdravotnictví) a 3 zástupci UP. Není ujasněno, jaký bude budoucí statut akademických pracovníků. Čistě teoretické obory pravděpodobně zůstanou součástí univerzity, nestanou se součástí Univerzitní nemocnice.
Ad. 7.	Informace o přípravě voleb do AS LF UP
O přípravě voleb informoval přeseda volební komise Prof. Milan Kolář. V této chvíli je uzavřeno navrhování kandidátů a probíhá získávání jejich souhlasů s kandidaturou. Další průběh se bude řídit schváleným harmonogramem:
	Kandidátní listiny budou zveřejněny 19. listopadu 2007. 

Prezentace kandidátů proběhne (v případě zájmu) 29. listopadu 2007. 
Vlastní volby proběhnou 3. – 4. prosince 2007 (pondělí a úterý) vždy od 8 do 16 hod. v Moresově studijním centru na Teoretických ústavech LF UP. 
Předběžné výsledky budou vyhlášeny 4. prosince 2007 kolem 18 hod. 
Podávat případné námitky proti platnosti voleb bude možné 5.-7. prosince 2007. 
Vyhlášení platných výsledků voleb nebo případně vypsání nových voleb proběhne 8. prosince 2007.
Předseda AS LF doplnil, že po skončení voleb při vyhlášení předběžných výsledků, které se předpokládá v úterý 4. prosince kolem 18 hod., bude ve foyer přípitek na rozločenou se starým senátem a na přivítanou nového senátu. Stávající členové senátu a kandidáti do nového senátu jsou srdečně zváni, pro naplánování rozsahu bude ještě rozeslán dotaz na účast každého.
V 14.45 hod. přišel Dr. Gryga
Hlasování: pro 24, proti: 0, zdrželi se: 1
Usnesení č. 94:	AS LF UP bere na vědomí informace o přípravě voleb do AS LF 			UP.
Ad. 8. 	Informace, různé
Senát obdržel k rukám předsedy oficiálně kopii dopisu MUDr. Pastuchy děkanovi ve věci jeho odchodu z Psychiatrické kliniky. V tomto případě jde poprvé o oficiální a písemný podnět adresovaný i senátu a předseda v tom případě považuje za svoji povinnost s obsahem dopisu senátory seznámit, i když senát nemá v této věci žádné příme pravomoci a nemá právo zasahovat do pravomocí děkana. Považuje ale za užitečné, aby byl o věci informován. 
Pan děkan – jednání s panem přednostou proběhlo několikrát, vedení fakulty je znepokojeno, jakým směrem se bude ubírat výuka psychiatrie. V pátek 16. 11. 2007 proběhne znovu oficiální jednání s panem přednostou a vedením FN a LF.
Dr. Urbánek – není to první případ, vznesl proto dotaz, zda vedení fakulty řeší, jak je personálně zajištěna výuka na jednotlivých pracovištích. Počet kvalifikovaných pracovníků na některých pracovištích je poloviční.
Pan děkan – přednosta má v současném systému veškeré pravomoci a také odpovědnost - ovládá rozpočet, může motivovat. Kvalitu pracoviště z hlediska výuky hodnotí evaluace. 
Dr. Marek – vzhledem k povaze problémů zmíněných v dopise, které jsou především v etické rovině a ve stížnostech na nekolegiální chování, by je měla především řešit lékařská komora, na kterou by měla být stížnost adresována.
K dopisu Dr. Pastuchy nebylo vzhledem k absenci pravomocí senátu v této oblasti přijato žádné usnesení.
Vzhledem k tomu, že se jedná o poslední zasedání stávajícího senátu, Dr. Raclavský poděkoval senátorům za jejich práci v AS LF UP.
Pan děkan poděkoval senátorům za práci a MUDr. Raclavskému za velmi korektní a demokratický způsob vedení jednání senátu.

V Olomouci dne 16. 11. 2007
Zapsala: Iva Přecechtělová



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





