Zápis ze zasedání Akademického senátu
Lékařské fakulty v Hradci Králové
ze dne 4. 11. 2013

Přítomni:
doc. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D.
prof. MUDr. Jan Bureš, CSc.
doc. MUDr. Jaroslav Cerman, CSc.
prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc.
prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc.
prof. MUDr. Jan Harrer, CSc.
doc. MUDr. Leo Klein, CSc.
prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.
doc. Ing. Jan Kremláček, Ph.D.

MUDr. Otto Kučera, Ph.D.
prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.
doc. MUDr. Stanislav Mičuda, Ph.D.
doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D.
MUDr. Olga Procházková
prof. PharmDr. Emil Rudolf, Ph.D.
doc. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.
doc. MUDr. Dáša Slížová, CSc.
doc. MUDr. Jiří Špaček, Ph.D.

Zdeněk Bureš, Ing.
Soňa Čtrnáctová
Ondřej Havlíček
Jaroslava Košťálová

Klára Licinbergová
Jan Šenfeld
Oľga Šušoliaková, Mgr.

Omluveni:
prof. MUDr. Jan Čáp, CSc.
prof. MUDr. Jan Dominik, CSc.
prof. Ing. Zdeněk Fiala, CSc.
doc. MUDr. Romana Koberová Ivančaková,
CSc.

prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.
doc. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.
Petra Brejchová
Matej Strýček

Neomluveni:
Izwar Bin Indra
Michal Koubek

Noel William Sardar

Hosté:
prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.
doc. Ing. Josef Hanuš, CSc.
prof. MUDr. Miroslav Kuba, DSc.
prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.
doc. MUDr. Radovan Slezák, CSc.
doc. MUDr. Alena Stoklasová, CSc.

Ing. Věra Tlapáková
Ing. Eva Faistová
PhDr. Jan Comorek, Ph.D.
Ing. Jiří Špulák
Ing. Pavel Mazánek
Ing. Miroslav Rydval

Ze 36 členů AS LF bylo při zahájení přítomno 23 členů AS LF (16 zaměstnanců, 7
studentů). V průběhu jednání se dostavili další 2 členové AS.
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1. Zahájení
Prof. Krejsek přivítal všechny přítomné členy AS LF, přítomné členy vedení LF a
hosty. Po zahájení si vzal slovo děkan fakulty a s hlubokým zármutkem oznámil, že dne 19.
října 2013 náhle zemřel ve věku 63 let doc. MUDr. Oldřich Pozler, CSc. proděkan pro
specializační vzdělávání lékařů a zástupce přednosty Dětské kliniky LF a FN HK pro výuku.
Jeho památku uctili přítomní minutou ticha.
2. Určení skrutátorů
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 52/2013
AS LF v Hradci Králové schvaluje jako skrutátory prof. E. Rudolfa a J. Šenfelda.
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 2 Přítomno: 23
Usnesení přijato
3. Schválení programu zasedání AS
Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Určení skrutátorů
Schválení programu
Schválení zápisu ze zasedání AS LF dne 7. 10. 2013
Informace o schválení upřesnění volebních termínů a místa konání voleb, které bylo
uskutečněno „per rollam“
6. Změna doktorandských stipendií
7. Podmínky přijímacího řízení do doktorských studijních programů pro rok 2013/2014
8. Návrh termínů zasedání AS LF v letním semestru 2013/2014
9. Sdělení děkana a proděkanů
10. Informace z AS UK
11. Informace z RVŠ
12. Různé
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 53/2013
AS LF v Hradci Králové schvaluje program zasedání AS LF dne 4. 11. 2013.
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 23
Usnesení přijato
4. Kontrola a schválení zápisu z jednání AS LF dne 7. 10. 2013
Předsednictvo AS obdrželo jednu připomínku k návrhu zápisu, který dostali všichni
členové AS LF předem.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 54/2013
AS LF v Hradci Králové schvaluje zápis ze zasedání AS dne 7. 10. 2013.
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 23
Zápis z jednání AS LF dne 4. 11. 2013
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Usnesení přijato
5. Informace o schválení upřesnění volebních termínů a místa konání voleb, které bylo
uskutečněno „per rollam“
Předkládá předsednictvo Akademického senátu LF UK v Hradci Králové.
Předsednictvo Akademického senátu LF UK v Hradci Králové předložilo návrh
hlasování o schválení upřesnění volebních termínů a místa konání voleb.
Volební termín a volební místa:
1.
2.

Pátek 22. 11. 2013 Zasedací místnost děkanátu LF
10.00 – 15.00 hod.
Úterý 26. 11. 2013 Výukové centrum FN + Zasedací místnost děkanátu LF 7.45 – 15.00
hod.

Návrh organizace voleb:
1.
V pátek budou na zasedací místnosti děkanátu LF volební seznamy všech voličů, tedy
studentů i učitelů, volební seznamy budou rozděleny podle seznamů, které budou
použity v úterý, kdy budou dvě volební místa a seznamy voličů budou rozděleny.
V pátek 22. 11. budou volit především studenti bakalářského směru, a to své zástupce
do AS UK a do studentské komory AS HK. Obdobně mohou v tuto dobu volit i ostatní
studenti všech směrů studia své zástupce do AS UK a do studentské komory AS HK.
V uvedený den mohou volit také členové AO z řad učitelů nezávisle na tom, zda je
jejich pracoviště na LF nebo FN, ti však volí pouze zástupce do AS UK.
2.
-

V úterý budou ve stejnou dobu otevřena obě volební místa.
Seznamy voličů z řad učitelů budou rozděleny podle toho, zda je jejich pracoviště na
LF nebo FN. Budou volit zástupce do AS UK.
Seznamy voličů z řad studentů budou rozděleny podle jejich aktuální výuky. Seznamy
dle rozvrhu dne 26. 11. 2013 připraví studijní oddělení. Studenti budou volit zástupce
do AS UK i AS HK, volební lístky budou pro přehlednost barevně odlišeny.

Tento návrh byl projednán a schválen členy Akademického senátu „per rollam“.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 55/2013
AS LF UK v Hradci Králové schválil „per rollam“ upřesnění volebních termínů a místa
konání voleb.
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 12 Přítomno: 36
Usnesení přijato

6. Změna doktorandských stipendií
Předkládá: prof. MUDr. RNDr. M. Červinka, CSc., děkan
Zpracoval: prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D., proděkan pro vědeckou činnost a DSP
ing. Věra Tlapáková, tajemnice
Na základě změny Stipendijního řádu UK platné od 1. 10. 2013 ohledně
doktorandských stipendií přistoupila fakulta k úpravě stipendií v doktorských studijních
programech.
Zápis z jednání AS LF dne 4. 11. 2013
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Jedná se o následující změny:
– v prvním roce prezenčního studia se doplatek z prostředků fakulty nad rámec stanovený
Stipendijním řádem UK mění na 360,- Kč (původně 460,- Kč). Stávající celková výše
stipendia 6.660,- zůstane zachována. Stipendijní řád zvýšil minimální částku stipendia
z 6.200,- na 6.300,- Kč.
– ve druhém roce studia se minimální částka doktorandského stipendia zvyšuje ze 7.500,- na
7.600,- Kč.
– po složení státní doktorské zkoušky se stipendium zvyšuje o 2.000,- Kč (původně o 1.500,Kč).
– stipendium na podporu studia cizinců (vládní stipendisté) se zvyšuje na 15.000,- Kč
(původně 13.000,-Kč). Tuto částku LFHK obdrží od MŠMT v plné výši.
Tyto změny jsou promítnuty v opatření děkana č.2/2013-14 (viz příloha č. 1).
Předsednictvo doporučilo usnesení přijmout.
Diskuse:
Do diskuse ohledně změn doktorandských stipendií se zapojili pan děkan, prof. Červinková,
prof. Krejsek, MUDr. Kučera, prof. Pudil a ing. Tlapáková.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 56/2013
AS LF v Hradci Králové souhlasí s navýšením doktorandského stipendia v 1. ročníku
prezenčního studia o 360,- Kč nad částku stanovenou Stipendijním řádem UK a bere na
vědomí opatření děkana č. 2/2013-14.
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 23
Usnesení přijato
7. Podmínky přijímacího řízení do doktorských studijních programů pro rok
2013/2014
Předkládá: prof. MUDr. RNDr. M. Červinka, CSc., děkan
Zpracoval: prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D., proděkan pro vědeckou činnost a DSP
Přijímací řízení pro akademický rok 2014/2015 bude na základě požadavků z OR
vyhlášeno v 18 doktorských studijních programech – viz přehled níže:
Nevyhlašuje OR Klinická onkologie a radioterapie a OR Lékařská mikrobiologie.
Přijímací řízení dává prostor pro přihlášení 109 uchazečům, z toho 99 do studia v českém
jazyce a 10 do studia v anglickém jazyce. Vyhlášení přijímacího řízení se navrhuje v řádném
termínu i v tzv. 2. kole = výjimka z harmonogramu přijímacích řízení UK. Ve vyhlášení na
webu nebudou v tabulkách uvedeny počty přijímaných uchazečů, ale zda OR
vyhlašuje/nevyhlašuje přijímací řízení. Podmínky přijímacího řízení obsahují návrh na
možnost požádat děkana ve výjimečných případech o provedení přijímací zkoušky jinou
formou (např. videokonferencí) – lze použít u uchazečů ze vzdálených destinací ap. Není
navrhováno přijímací řízení bez přijímací zkoušky. Podmínky navržené oborovými radami
jsou obsaženy v příloze č. 2. Podmínky PŘ pro rok 2013-14 DSP_souhrn - neobsahují výši
školného pro r. 2014/15 – není pro dané období stanovena. KD návrh projednalo a schválilo
dne 19. 9. 2013.
Zápis z jednání AS LF dne 4. 11. 2013
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Přijímací řízení pro akademický rok 2014/2015 děkan navrhuje na základě požadavků z OR
vyhlásit v následujících doktorských studijní programech:
v českém jazyce

v anglickém jazyce

Doktorský studijní program

Prezenční
studium

Kombinované
studium

Prezenční
studium

Kombinované
studium

Stand. doba studia 4 roky

počet
studentů

počet
studentů

počet
studentů

počet
studentů

4

2

2

0

6

6

2

2

1

2

0

0

Hygiena, preventivní lékařství

2

2

0

0

Chirurgie

2

18

0

0

Klinická biochemie

5

5

0

0

Klinická onkologie a radioterapie

0

0

0

0

Lékařská biofyzika

1

1

0

0

Lékařská biologie

2

2

1

0

Lékařská farmakologie

4

0

0

0

Lékařská chemie a biochemie

3

1

0

0

Lékařská imunologie

2

1

0

0

Lékařská mikrobiologie

0

0

0

0

Oční lékařství

2

5

0

0

Patologie

1

1

0

0

Pediatrie

1

0

0

0

Psychiatrie

1

2

0

0

Radiologie

1

2

0

0

Stomatologie

0

1

0

0

Vnitřní nemoci

5

5

2

1

Celkem míst

43

56

7

3

Anatomie, histologie a
embryologie
Fyziologie a patologická
fyziologie
Gynekologie a porodnictví

Forma a náplň přijímacích zkoušek je stanovena pro každý studijní program individuálně.
V závažných případech může uchazeč požádat o absolvování přijímací zkoušky jinou formou
(např. videokonference). Žádost schvaluje děkan.
Přijímací řízení bez přijímací zkoušky se nevyhlašuje.
1. kolo = řádné přijímací řízení
Uzávěrka přihlášek
Přijímací zkoušky proběhnou:
Zápis z jednání AS LF dne 4. 11. 2013
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Náhradní termíny
2. kolo = výjimka z harmonogramu UK
Uzávěrka přihlášek
Přijímací zkoušky proběhnou: (2. kolo)

16. – 30. 6. 2014

do 31. 8. 2014
29. – 30. 9. 2014

(pozn: tzv. 2. kolo přijímacího řízení bude vyhlášeno po schválení rektorem UK)
Přihlášky z webové aplikace LF UK v Hradci Králové přijímá Studijní oddělení LFHK,
adresa: Lékařská fakulta UK v Hradci Králové, Šimkova 870, pošt. přihrádka 38, 500 38
Hradec Králové
K přihlášce uchazeč přiloží následující doklady:
- odborný životopis,
- úředně ověřený doklad o ukončeném magisterském vzdělání,
- seznam publikovaných vědeckých prací,
- stručnou anotaci zamýšlené práce (uchazeč se na tématu práce dohodne se školitelem, jméno
kontaktovaného školitele uvede do anotace)
- uchazeči ze zahraničí, kde není uzavřena s ČR dohoda o uznávání vzdělání, musí přiložit
doklad o uznání vysokoškolského magisterského vzdělání a doklad o znalosti českého jazyka
- další doklady o splnění podmínek dle specifikace v příslušném oboru doktorského studijního
programu,
- doklad o uhrazení administrativního poplatku.
Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením pro studium v českém jazyce je stanovený v
souladu s § 58 odst. 1 zákona o vysokých školách a činí 500,- Kč, je splatný s podáním
přihlášky (č.ú. 198592792/0300 ČSOB, a.s., Ulrichovo náměstí 734, Hradec Králové 500 02,
var. symbol číslo elektronické přihlášky, specifický symbol 83003).
Pro převod poplatků ze zahraničí použijte IBAN: CZ 4603000000000198592792, SWIFT
CEKOCZPP, variabilní symbol = číslo elektronické přihlášky, specifický symbol = 83003.
Sídlo fakulty: Univerzita Karlova v Praze, Ovocný trh 5, 116 36 Praha. Banka: ČSOB, a.s.,
Ulrichovo náměstí 734, Hradec Králové 500 02.
Anglická verze podmínek:
Vyhlášení v AJ:
The Dean of Charles University in Prague, Faculty of Medicine in Hradec Kralove
announces terms of 1st course of entrance procedure for doctoral study in the academic year
2014/2015 in the following doctoral study programs:
Schedule:
in the English language
Study program

Residential
form

Combined
form

STANDARD STUDY PERIOD 4 YEARS
Zápis z jednání AS LF dne 4. 11. 2013
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Anatomy, histology and embryology

2

0

Physiology and pathological physiology

2

2

Medical biology

1

0

Internal medicine

2

1

Term of entrance examination
Deadline for application 30th April 2014
Terms of examination:

June 9 – 20, 2014
(according the Board decision)

The condition, content and form of entrance exam is provided individually to each study
program (see links in the schedule). In special cases the applicant can ask to pass admission
exam different way (ie. videoconference). The Dean makes the decision.
Entrance procedure without admission exam is not allowed.
Application forms are available at web page of Charles University - Faculty of Medicine
(www.lfhk.cuni.cz) in Hradec Kralove. Completed forms are to be submitted to the office P.O.
Box 38, Šimkova 870, 500 38, Hradec Králové, Czech Republic.
Enclosures to the application form:
professional curriculum vitae
officially verified diploma of completed undergraduate Master degree
(applicants from countries, where relevant agreement with CR about education
recognition does not exist, must add certificate of recognition of the Master degree)
list of scientific publications
short information of intended study issue (must be agreed with a tutor, the name of
contacted tutor should be included)
document declaring payment of the charge 500,00 CZK
other documents declaring meeting with conditions given for certain doctoral program
above
The charge of 500,- CZK is to be paid when presenting the application form. The fee should
be sent to the account number: IBAN CZ 6103000000000212654030, SWIFT CEKOCZPP,
use No. of electronic application as the Information for Beneficiary, Specific No. 83003.
(Bank: CSOB, a.s., Ulrichovo nám. 734, 500 02 Hradec Králové).
Předsednictvo doporučilo usnesení přijmout.

Hlasování o
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AS LF v Hradci Králové schválil podmínky pro vyhlášení přijímacího řízení do doktorských
studijních programů v akademickém roce 2014/2015 dle předlohy. Zároveň souhlasil s
vyhlášením podmínek přijímacího řízení mimo harmonogram UK na základě souhlasu
rektora UK.
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 24
Usnesení přijato
8. Návrh termínů zasedání AS LF v letním semestru 2013/2014
Předsednictvo navrhuje tyto termíny zasedání AS LF: 3. 2., 3. 3., 7. 4., 5. 5., 2. 6. 2014.
AS LF v Hradci Králové bere na vědomí termíny zasedání AS v letním semestru 2013/2014.
9. Sdělení děkana a proděkanů LF
prof. MUDr. RNDr. M. Červinka, CSc., děkan informoval:
- o tom, že dočasně převzal agendu Specializačního vzdělávání lékařů po zemřelém
proděkanovi doc. Pozlerovi.
- že dne 25. 10. 2013 byl zvolen rektorem Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáš Zima,
DrSc., MBA, bývalý děkan 1. LF. Nový rektor bude uveden do funkce 1. 2. 2014.
- o výsledku voleb rektora na Univerzitě Pardubice, děkana na LF UK v Plzni a FaF UK.
- o schůzce s novým děkanem Fakulty vojenského zdravotnictví UO plk. doc. MUDr.
Jiřím Páralem, Ph.D.
- o úspěšném průběhu imatrikulace dne 26. 10. 2013.
- o projektu MEPHARED – byla podána informace o současném stavu prací, termín
kolaudace je stanoven na duben 2014.
- o projektu MOTUL – realizace plánována na r. 2014, návazně bude řešeno rovněž
zabezpečení vstupu do budovy v Šimkově ulici.
- o tom, že kolegium děkana projednalo stav plnění Dlouhodobého záměru LF HK.
Výsledek bude předložen na příštím zasedání AS.
- o tom, že byly zpracovány znalecké posudky v rámci „metanolové kauzy“, prezidium
Policie ČR velmi pozitivně hodnotí tuto spolupráci. Zpracování posudků koordinoval
Ústav soudního lékařství (MUDr. Šafr a MUDr. Hejna).
- o zahájení příprav na akreditaci habilitačního a jmenovacího řízení z oboru Klinická
biochemie. Členové KD zahájení příprav podpořili. Děkan fakulty požádal o názor členy
AS.
Diskuse:
Do diskuse se zapojili děkan fakulty, prof. Bureš, doc. Cerman, prof. Červinková, prof.
Krejsek, doc. Kremláček. AS se ztotožňuje s názorem členů KD.
- o 9. Fakultní konferenci studentů doktorského studia, která se uskutečnila 21. 10. 2013 –
hodnocena jako úspěšná akce, i když se zúčastnilo velmi málo studentů.
- upozornil na konání 10th International Medical Postgraduate Conference, která proběhne
ve dnech 21. – 22. 11. 2013.
- o tom, že se vedení fakulty zúčastní setkání lékařských fakult ČR a SR, které se uskuteční
v Praze ve dnech 8. a 9. 11. 2013.
- o žádosti prof. Mokrého o převod tabulkových míst (z VŠ na SŠ). Členové KD návrh
nepodpořili. Děkan fakulty požádal o názor členy AS.
Zápis z jednání AS LF dne 4. 11. 2013
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Diskuse:
Do diskuse se zapojili děkan fakulty, prof. Červinková, prof. Krejsek, doc. Kremláček. AS
se ztotožňuje s názorem členů KD.
doc. MUDr. A. Stoklasová, CSc., proděkanka pro výuku všeobecného lékařství (1.-3.r.)
- Pozvala přítomné na podzimní koncert studentů, který se uskuteční při příležitosti oslav
Dne boje za svobodu a demokracii v pondělí dne 18. 11. 2013 od 18.30 hod. ve Velké
posluchárně fakulty, Šimkova ul.
doc. Ing. Josef Hanuš, CSc., proděkan pro technický rozvoj a informatiku
- Informoval o tom, že probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby v projektu MOTUL.
- Informoval o tom, že proběhlo školení uživatelů zaměřené na vkládání výukových
materiálů a studijních informací do LMS Moodle.
prof. MUDr. R. Pudil., Ph.D., proděkan pro vědeckou činnost a DSP
- Informoval o tom, že dne 26. 11. 2013 proběhne promoce DSP.
- Informoval o konání 10th International Medical Postgraduate Conference, která proběhne
ve dnech 21. – 22. 11. 2013.
- Informoval o konání Závěrečná konference projektu Centrum pro inovace v biomedicíně
(CEPIN), která se uskuteční 12. 11. 2013 ve Výukovém centru Lékařské fakulty
Univerzity Karlovy v areálu Fakultní nemocnice Hradec Králové. Konference s
názvem "Inovace v biomedicíně" shrne úspěšný projekt, za kterým stojí více než 200
tuzemských a zahraničních stáží.
ing. V. Tlapáková, tajemnice fakulty
- Informovala o hospodaření fakulty a o konkrétních krocích z pohledu čerpání rozpočtu
2013.
- Informovala o tom, že vedoucí pracovišť byli emailem informováni o specifikaci a
podmínkách nákupu IT z prostředků pracovišť a projektů pro rok 2013 (dosud se čekalo
s pořízením na výsledek realizovaného výběrového řízení).
- Informovala o tom, že se připravuje výzva na předložení požadavků pracovišť na jejich
vybavení z celofakultních zdrojů pro rok 2014.
Diskuse:
Do diskuse se zapojili prof. Bureš, prof. Červinková, doc. Kremláček, doc. Slížová.
- Na příštím zasedání AS sdělí podrobnější informace ohledně čerpání rozpočtu.
10. Informace z AS UK
K. Licinbergová – zasedání AS UK 11. 10. 2013
Podala ve stručnosti přehled o hlavních bodech projednávaných na zasedání AS UK.
Informovala o:
- sdělení rektora, který informoval o návrhu rozpočtu.
- novele zákona o VŠ a o Univerzitních nemocnicích.
- opravě v loděnici v Tróji po povodních.
- spolupráci s AMU na získání budovy Ředitelství letového provozu.
- podávání přihlášek na GAUK.
- kontrole Akreditační komise.
- zřízení Etické komise.
- zvolení prof. Krejska do Rady pro komercializaci výsledků výzkumu.
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prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc. – zasedání AS UK 25. 10. 2013
- Stručně informoval o volbě nového rektora UK.
11. Informace z RVŠ
Bez příspěvku.
12. Různé
Na zasedání AS byli přizváni pracovníci OVT (Ing. Špulák, Ing. Mazánek a Ing.
Rydval), aby zodpověděli dotazy z minulého zasedání AS 7. 10. 2013 a případně reagovali na
další dotazy.
Diskuse s dotazy:
Do diskuse s dotazy se zapojili: děkan fakulty (jednotný vzhled domovských www
stránek), Ing. Bureš (Sylaby v SISu), doc. Cerman (AVG – končí licence), doc. Hanuš (vzhled
pravé části www stránek – výměna „aktualit“ s „kalendářem“, MUDr. Kučera (havárie
v pátek 1. 11. 2013), doc. Mičuda (anglická sekce v Moodlu), Ing. Rydval (nový design SISu),
Ing. Špulák (rozvrhy, přístup na www stránky, tiskové sestavy z www stránek).
Proděkan pro technický rozvoj a informatiku doc. Hanuš na závěr shrnul, že na
veškeré připomínky pracovníci OVT reagují průběžně a operativně. Vítají jakékoliv
připomínky a náměty k novému webu. Přislíbil, že veškeré změny a neočekávané situace
v rámci OVT budou všem pracovníkům sdělovat obratem a v dostatečném předstihu.

Zasedání skončilo v 16.15 hodin.

Příští zasedání AS LF se uskuteční dne 2. 12. 2013 ve 14.30 hodin na II. posluchárně.

prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc., v.r.
předseda AS LF

Zápis z jednání AS LF dne 4. 11. 2013

10 z 11

Seznam usnesení přijatých na zasedání
Akademického senátu Lékařské fakulty v Hradci Králové
dne 4. 11. 2013
Usnesení č.
52/2013
53/2013
54/2013
55/2013
56/2013

57/2013

AS LF se usnesl:
AS LF v Hradci Králové schvaluje jako skrutátory prof. E. Rudolfa a J.
Šenfelda.
AS LF v Hradci Králové schvaluje program zasedání AS LF dne 4. 11. 2013.
AS LF v Hradci Králové schvaluje zápis ze zasedání AS dne 7. 10. 2013.
AS LF v Hradci Králové schválil „per rollam“ upřesnění volebních termínů a
místa konání voleb.
AS LF v Hradci Králové souhlasí s navýšením doktorandského stipendia v 1.
ročníku prezenčního studia o 360,- Kč nad částku stanovenou Stipendijním
řádem UK a bere na vědomí opatření děkana č. 2/2013-14.
AS LF v Hradci Králové schválil podmínky pro vyhlášení přijímacího řízení do
doktorských studijních programů v akademickém roce 2014/2015 dle předlohy.
Zároveň souhlasil s vyhlášením podmínek přijímacího řízení mimo
harmonogram UK na základě souhlasu rektora UK.

AS LF bere na vědomí:
AS LF v Hradci Králové bere na vědomí termíny zasedání AS v letním semestru 2013/2014.

List of the approved resolutions
by the AS of the Faculty of Medicine (AS FM) Hradec Králové
4th November 2013
Resolution No. AS FM CU has adopted the resolutions below:
52/2013
53/2013
54/2013
55/2013
56/2013

57/2013

AS FM CU approves of prof. E. Rudolf and the student J. Šenfeld as the
tellers.
AS FM CU approves the meeting programme on 4th November 2013.
AS FM CU approves the meeting records from 7th October 2013.
AS FM CU agreed "per rollam" exact date and place of the ellections.
AS FM CU approves the increase of the doctoral stipend for the first year of
the study (360,- Kč) above the amount determined by Bursary Code and
acknowledges the proposal of the Dean´s Provision No. 2/2013-14.
AS FM CU approved conditions of the admission procedure for doctoral study
programs in the academic year 2014/2015. In the same time the body agreed
announcement of admission process besides standard Charles University
schedule on base of Rector´s agreement.

AS FM CU acknowledges:
AS FM CU acknowledges the dates of AS meetings in the summer semester 2013/2014.
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