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absolvent Filozofické fakulty UP v Olomouci (1994) 
od r. 1996 vedoucí Centra pro výuku cizích jazyků LF UP 
 

zkušenosti s akademickou samosprávou  

1990-1991 člen AS FF UP a AS UP 
2001 kandidatura do AS LF UP 
2001-2005 editor neoficiálního webu AS LF UP 
2004 člen komise pro volby do AS LF UP 
2004-2006 člen Kolegia děkana LF UP 
2007-2010 člen AS LF UP (účast na zasedáních 100%) 
2008 kandidatura do AS UP 
 

další aktivity  

� 15 let spolupráce se studentskou organizací IFMSA CZ 
(výběrová řízení na zahraniční stáže, spolupráce na 
akcích Setkání s Lékaři bez hranic, Zapomenuté světy, 
Přehlídka dokumentárních filmů o lidských právech) 

� příprava 5 ročníků Setkání studentů a absolventů LF UP 
ve Zlatých Horách 

� články pro Žurnál UP a studentský časopis HAD 
� editor webu pro zahraniční styky na LF UP bezHRANIC 

a webu pro studentskou vědeckou činnost iSVOČ  
 

oblasti zájmu a priority v činnosti AS LF UP  

� záležitosti studia (přijímací řízení, studijní řád, anglický 
program, studijní plány, evaluace) 

� komunikace, vnější vztahy, informační technologie 
(STAG, webové stránky) 

� efektivní fungování AS (snížení počtu senátorů) 
 

co musí a co může AS LF UP  

Akademický senát by se mohl omezit na vysokoškolským 
zákonem předepsaná dvě jednání ročně, během nichž by 
více či méně formálně odhlasoval návrhy ze zákona určené 
ke schválení (rozpočet, zpráva o činnosti a hospodaření 
fakulty, podmínky přijímacího řízení apod.). 

Senát se ale také může stát prostředníkem mezi vedením 
fakulty a akademickou obcí, zejména při absenci jiných 
způsobů komunikace. Jeho zasedání jsou veřejná. Může být 
iniciátorem diskusí o nejrůznějších problémech na fakultě.  
A zcela jistě by jeho odpovědnost za dění na fakultě neměla 
skončit zvolením kandidáta na děkana jednou za 4 roky.  
 

koho zvolit za senátory?  

Senát je samosprávným akademickým orgánem, jehož 
členové zastupují celou akademickou obec fakulty, nikoliv 
zájmy jednotlivých pracovišť. Mandát senátora nelze 
vykonávat jinak než aktivní účastí na zasedáních včetně 
studia předkládaných návrhů. Zvolme senátory, kteří budou 
mít čas a chuť se práci v senátu plně věnovat. 
Nezapomeňme, že jedním z prvních úkolů senátu v jeho 
novém funkčním období bude volba děkana, schválení 
proděkanů a vědecké rady.    
 

prosím, přijďte si 
zvolit své zástupce 
v Akademickém senátu 
Lékařské fakulty UP 
ve dnech 24.–26. 
listopadu 2010 
  

pavel.kurfurst@upol.cz    

http://cja.upol.cz   
  
 
 


