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Zápis ze zasedání Akademického senátu LF UP  č. 7/05,
konaného dne 20. září 2005

Přítomno: 29 senátorů
Omluveni:   Dr. Gallo, Dr. Gryga, Dr. Hajduch, doc. Horák, Dr. Marek, A. Obr, Dr. Pilka

 
Jednání zahájil předseda AS LF UP MUDr. Raclavský a navrhl tento program:

	Kontrola zápisu

Přijímací řízení na LF UP v roce 2006
Změna ve Vědecké radě LF UP
Informace o volbě rektora
Informace o volbě zástupců do Rady vysokých škol
Další informace, různé

Ad. 1 	Kontrola zápisu
K zápisu č. 6/05 z jednání AS LF UP dne 24. května 2005 nebyly vzneseny připomínky.

Ad. 2. Přijímací řízení na LF UP v roce 2006	
Materiál stanovující podmínky pro přijetí ke studiu v akademickém roce 2006/2007 ve studijních programech uskutečňovaných na LF UP byl zaslán elektronickou poštou. K navrženým podmínkám nebyly vneseny připomínky.

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

Usnesení č. 23: 

AS LF UP schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu v akademickém roce 2006/2007 ve studijních programech uskutečňovaných na LF UP.
Přišel Doc. Horčička a 1 student – člen AS LF UP.

Ad. 3.	Změna ve Vědecké radě LF UP
Dr. Bořivoj Vojtěšek z Masarykova onkologického ústavu požádal o uvolnění z VR LF UP z důvodu dlouhodobého pobytu v zahraničí. Pan děkan navrhl jmenovat novým členem VR LF UP generálního ředitele IVAX Pharmaceuticals s. r. o. Jiřího Urbance. Podkladové materiály včetně písemného souhlasu kandidáta a jeho charakteristiky byly zaslány elektronickou poštou.
Skrutátory pro tajné hlasování byly zvoleny Eva Pukančíková a Mgr. Marečková.
Hlasování:
přítomno: 27 senátorů
pro: 21					zdrželi se: 5			1 hlas neplatný

Usnesení č. 24: 

AS LF UP schválil návrh na jmenování  p. Jiřího Urbance členem VR LF UP.

Ad. 4. Informace o volbě rektora
Předseda AS LF UP informoval, že 12. října 2005 ve 13:00 hod. se bude v aule Právnické fakulty konat veřejná prezentace kandidátů na funkci rektora UP. S Kandidaturou souhlasili prof. Dvořák, současný děkan PřF UP, a prof. Mezihorák, nynější děkan PdF UP.
Ad. 5. Informace o volbě zástupců do Rady vysokých škol
Předseda AS UP doc. Kubínek požádal o návrh nového zástupce do Rady VŠ. Funkční období končí 31. 12. 2005, zástupcem LF UP je prof. Hálek. Volba proběhne na příštím zasedání AS LF UP. Protože e-mail s touto výzvou byl doručen dnes, v den konání jednání AS LF UP, nebylo možné připravit volbu zástupce AS LF UP. Volba proběhne na jednání AS LF UP 11. října 2005.
Přišel Doc. Procházka a 1 student – člen AS LF UP.
Ad. 6. Další informace, různé
Doc. Kolář informoval o průběhu přijímacího řízení a o novém Studijním a zkušebním řádu, který sjkednocuje podmínky studia v běžném studiu a v Celoživotním vzdělávání.
Prof. Weigl vznesl dotaz na podmínku maturity z Českého jazyka při přijímacím řízení studentů ze Slovenské republiky, Doc. Kolář upřesnil, že tato podmínka platí jen pro studenty, kteří jsou přijímáni na základě vynikajícího prospěchu na střední škole bez přijímacího řízení. Studenti přijímaní na základě výsledků řádného přijímacího řízení nemusejí mít maturitu z českého jazyka. Protože maturita z českého jazyka je na mnoha slovenských středních školách volitelná, považuje tuto podmínku u studentů přijímaných bez přijímacího řízení za vhodnou.
Dr. Riegrová poukázala na opakovanou neúčast Dr. Hajdúcha při jednáních ekonomické komise AS UP. Dr. Raclavský uvedl, že Dr. Hajdúch se z dnešního jednání AS LF UP řádně omluvil z důvodu časové tísně těsně před odjezdem na zahraniční cestu a dále uvedl, že o tomto problému (neúčast na ekonomické komisi) byl informován poprvé včera odpoledne. Dále uvedl, že požádá Dr. Hajdúcha, aby důvody neúčasti vysvětlil na nejbližším jednání senátu. Dříve není možné se vzhledem k jeho nepřítomnosti problémem seriózně zabývat. Dr. Sovová vznesla námět, že by měla býát situace řešena zastupováním. Předseda AS LF UP dále uvedl, že výkon této funkce není zastupitelný, ale že prověří možnost pozvání tajemníka LF UP na jednání ekonomické komise v době nepřítomnosti zvoleného zástupce LF UP jako hosta.

Příští jednání AS LF UP se bude konat dne 11. října 2005 ve velké posluchárně TÚ.

V Olomouci dne 21. 9. 2005
Zapsala: Iva Suchánková



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

