Zápis ze zasedání Akademického senátu
Lékařské fakulty v Hradci Králové
ze dne 3. 2. 2014

Přítomni:
prof. MUDr. Jan Bureš, CSc.
prof. MUDr. Jan Čáp, CSc.
prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc.
prof. MUDr. Jan Dominik, CSc.
prof. Ing. Zdeněk Fiala, CSc.
prof. MUDr. Jan Harrer, CSc.
MUDr. Ivo Kalousek, Ph.D.
doc. MUDr. Romana Koberová Ivančaková,
CSc.
doc. MUDr. Leo Klein, CSc.
prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.

doc. Ing. Jan Kremláček, Ph.D.
MUDr. Otto Kučera, Ph.D.
doc. MUDr. Stanislav Mičuda, Ph.D.
prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.
MUDr. Olga Procházková
prof. PharmDr. Emil Rudolf, Ph.D.
doc. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.
doc. MUDr. Dáša Slížová, CSc.

Zdeněk Bureš, Ing.
Josef Borovka
Natálie Dušková

Mgr. Alžběta Filipová
Aneta Matulíková
Tomáš Peták

doc. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.

Omluveni:
doc. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D.
doc. MUDr. Jaroslav Cerman, CSc.
prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc.
prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.
doc. MUDr. Jiří Špaček, Ph.D.

Kevin Kuan Boon Sen
Vlastimil Mazura
Eva Sedláková
Jan Šenfeld
Olga Zlámalová

Neomluveni:
Marie Holubek
Hosté:
prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.
doc. Ing. Josef Hanuš, CSc.
prof. MUDr. Miroslav Kuba, DSc.
prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc.
prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr.h.c.
doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D.
prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.
doc. MUDr. Radovan Slezák, CSc.

doc. MUDr. Alena Stoklasová, CSc.
Ing. Věra Tlapáková
Ing. Eva Faistová
Ing. Jiří Špulák
PhDr. Jan Comorek, Ph.D.
Vera Karaliova

Ze 36 členů AS LF bylo při zahájení přítomno 21 členů AS LF (15 zaměstnanců, 6
studentů). V průběhu jednání se dostavili další 4 členové AS.
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1. Zahájení
Prof. Krejsek přivítal všechny přítomné členy AS LF, přítomné členy vedení LF a hosty.
2. Určení skrutátorů
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 1/2014
AS LF v Hradci Králové schvaluje jako skrutátory MUDr. O. Kučeru a Ing. Z. Bureše.
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 2 Přítomno: 22
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 2. 12. 2013
Informace o schválení návrhu děkana fakulty jmenovat doc. MUDr. Stanislava Plíška,
Ph.D. proděkanem pro specializační vzdělávání lékařů, které bylo uskutečněno „per
rollam“
6. Úprava Pravidel pro organizaci studia na Lékařské fakultě v Hradci Králové
7. Postup pro vyměření poplatku pro studium v cizím jazyce na LF UK v Hradci Králové
8. Informace o doplnění člena AS LF HK za zaměstnaneckou část AO
9. Kurikulum studijního programu všeobecné lékařství
10. Volba předsednictva AS LF
11. Sdělení děkana a proděkanů
12. Informace z AS UK
13. Informace z RVŠ
14. Různé
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 2/2014
AS LF v Hradci Králové schvaluje program zasedání AS LF dne 3. 2. 2014.
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 22
Usnesení přijato

4. Kontrola a schválení zápisu z jednání AS LF dne 2. 12. 2013
Předsednictvo AS obdrželo jednu připomínku k návrhu zápisu, který dostali všichni
členové AS LF předem.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 3/2014
AS LF v Hradci Králové schvaluje zápis ze zasedání AS dne 2. 12. 2013.
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 22
Usnesení přijato
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5. Informace o schválení návrhu děkana fakulty jmenovat doc. MUDr. Stanislava
Plíška, Ph.D. proděkanem pro specializační vzdělávání lékařů, které bylo
uskutečněno „per rollam“
Předkládá předsednictvo Akademického senátu LF UK v Hradci Králové.
Akademickému senátu byl ve smyslu § 27, odst. 2b zákona č. 111/1998 Sb. o
vysokých školách v platném znění a dle čl. 12, odst. 2 Statutu Lékařské fakulty v Hradci
Králové předložen děkanem LF prof. MUDr. RNDr. M. Červinkou, CSc. k vyjádření záměr,
jmenovat do funkce proděkana pro specializační vzdělávání lékařů pro období od 9. ledna
2014 do 31. srpna 2014 doc. MUDr. Stanislava Plíška, Ph.D., přednostu Kliniky infekčních
nemocí.
Tento návrh byl projednán a schválen „per rollam“.
AS LF v Hradci Králové vzal se souhlasem na vědomí „per rollam“ návrh děkana fakulty
jmenovat doc. MUDr. Stanislava Plíška, Ph.D. proděkanem pro specializační vzdělávání
lékařů.
6. Úprava Pravidel pro organizaci studia na Lékařské fakultě v Hradci Králové
Předkládá: Prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc., děkan fakulty
Zpracovala: doc. MUDr. A. Stoklasová, proděkanka
Doplňky Pravidel pro organizaci studia na LF HK, které jsme zaslali ke schválení
ASUK, prošly legislativní komisí bez připomínek, došlo jen k částečnému přesunutí do jiného
paragrafu. Na doporučení komise je do předpisu nezbytné vložit dva články, které musí mít
všechny inovované předpisy, a to články č. 3 (tam jsem uvedla citaci řádu UK, aby bylo vidět,
že to náš předpis neovlivňuje) a č. 6 – označeno v příloze fialově. To, co bylo už schváleno na
minulém AS je červeně – jen se upravila jedna formulace a komise přičlenila článku číslo
10a. Vsunutí článků pak vedlo k přečíslování článků následujících – viz příloha č. 1.
Předsednictvo doporučilo usnesení přijmout.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 4/2014
AS LF v Hradci Králové schvaluje úpravu Pravidel pro organizaci studia Lékařské fakulty v
Hradci Králové.
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 22
Usnesení přijato
7. Postup pro vyměření poplatku pro studium v cizím jazyce na LF UK v Hradci
Králové
Předkládá: Prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc., děkan fakulty
Zpracovali: Ing. Věra Tlapáková, tajemnice fakulty
Doc. MUDr. Alena Stoklasová, CSc., proděkanka pro výuku všeob. lékařství
Prof. MUDr. Miroslav Kuba, CSc., proděkan pro výuku v angličtině
Na základě rozhodnutí Správního soudu z poloviny roku 2013 musí být vybíraná výše
poplatku spojeného se studiem vyjádřena konkrétní částkou anebo kalkulačním vzorcem. Pro
akademický rok 2013/2014 ASUK schválil na svém prvním zasedání výše částek (za delší
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studium a další studium, přijímací řízení – v češtině; poplatky za studium v cizím jazyce),
které měly již jednotlivé fakulty schváleny svými akademickými senáty.
Od akademického rok 2014/2015 bude výše poplatků dána jednotně a vymezí ji
Příloha č. 6 Statutu Univerzity Karlovy v Praze. Výše poplatků pro výuku v českém jazyce je
stanovena formou kalkulačních vzorců a konkrétní částky jsou prakticky totožné s částkami,
které byly vybírány v předchozích letech (ve vzorci se zohledňuje koeficient náročnosti studia
a částka dána jako každoroční základ MŠMT ) – pro Všeobecné lékařství má činit minimálně
22.500.- Kč/semestr, pro Zubní lékařství 26.000.- Kč/semestr.
Nově se jednotně pro stejné typy vyučovaných studijních programů na UK stanovuje
výše poplatků za studium v cizím jazyce; řeší to čl. 12 předkládaného předpisu "Poplatek za
studium v cizím jazyce". Toto opatření se týká především všech pěti lékařských fakult a výše
poplatku se odvíjí od nejvyšší částky, která se na jednotlivých fakultách vybírá, tj. 330 000,Kč pro Všeobecné lékařství, 360 000,- Kč pro Zubní lékařství a 50 000,- Kč pro doktorské
studijní programy. Dle čl. 5 navrhované Přílohy Statutu může postup při vyměření poplatku
pro studium v cizím jazyce stanovit vnitřní předpis fakulty nebo opatření děkana.
Vedení Lékařské fakulty navrhuje Akademickému senátu LF přijmout systém slev,
který by odpovídal částkám, které se na fakultě vybíraly doposud. Přiznání slevy je
podmíněno žádostí studenta. Rozsah slev a postup při jejich udílení bude řešit Opatření
děkana.
As a part of a new regulation of Charles University, there is specified a basic tuition
fee for medical degree study programs in English that is uniform for all five medical faculties
of Charles Univ. and it is higher compared to our standard tuition fees for both General
Medicine and Dentistry.
Since our Faculty tries to keep the same tuition fee for our students as it was valid so
far, we suggest a system of discounts for non-splitted payments in the due time. In the case of
splitted tuition fees payments or a delayed payment, a reduction of the discount will be
equivalent to the existing extra fees paid so far. Students will sign an English application
form on the basis of which the discounts will be awarded.

Návrh rozsahu slev a důvody:
1. Základní výše poplatku za studium v cizím jazyce činí:
a) studijní program General Medicine (GM) 330 000,- Kč
b) studijní program Dentistry (D) 360 000,- Kč
c) doktorské studijní programy (PHD) 50 000,- Kč
V případě výběru depozitu bude depozit započítán do poplatku za studium v cizím jazyce.
Student musí podat žádost o snížení poplatku v předstihu, nejpozději v den zápisu.
2. Rozsah slev a důvody
a) General Medicine a Dentistry
- platba v jedné splátce
do 25. 10. daného akademického roku, sleva 40 000,- Kč,
tj. výše poplatku 290 000,- Kč pro GM a 320 000,- Kč pro D.
Podání žádosti o snížení poplatku z důvodu včasné platby nemá odkladný účinek pro platbu,
tj. 290 000,- Kč pro GM a 320 000,- Kč pro D.
- odložení splatnosti platby
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do 25. 11. daného akademického roku, sleva 37 000,- Kč,
tj. výše poplatku 293 000,- Kč pro GM a 323 000,- Kč pro D.
- platba ve dvou polovičních splátkách
- splátky do 25. 10. a 25. 2. daného akademického roku, sleva 34 000.- Kč,
tj. výše poplatku 296 000,- Kč pro GM a 326 000,- Kč pro D.
- odložení splatnosti jedné z polovičních plateb
při odkladu první splátky do 25. 11. a při odkladu druhé splátky do 25. 3.
od zahájení výuky v příslušném semestru, sleva 31 000,- Kč,
tj. výše poplatku 299 000,- Kč pro GM a 329 000,- Kč pro D.
-odložení splatnosti obou polovičních plateb
splátka nejpozději do 25. 11. a 25. 3. od zahájení výuky v příslušném semestru,
sleva 28 000,- Kč,
tj. výše poplatku 302 000,- Kč pro GM a 332 000,- Kč pro D.
- platba vládní institucí, státní organizací nebo s využitím půjčky
nejpozději do 3 měsíců od zahájení výuky, sleva 40 000,-Kč,
tj. výše poplatku 290 000,- Kč pro GM a 320 000,- Kč pro D.
- individuální studijní plán a rozložení ročníku do dvou let
(z důvodu opakovaného zápisu povinného předmětu),
splatnost do 25. 10. daného kalendářního roku, sleva pro první rok
185 000,- Kč pro GM a 200 000,- Kč pro D,
tj. výše poplatku za první rok v ISP 145 000,- Kč pro GM a 160 000,- Kč pro D.
- jiné zřetele hodné důvody
individuální sleva až do výše poplatku
Slevy se nesčítají.
b) doktorské studijní programy
- platba v jedné splátce
do 25. 10. daného akademického roku a dle plnění ISP, sleva až 48 000,- Kč,
tj. výše poplatku minimálně 2 000,- Kč.
Podání žádosti o snížení poplatku z důvodu včasné platby nemá odkladný účinek pro platbu
2 000,- Kč.
- jiné zřetele hodné důvody
sleva až 50 000,- Kč (bude posuzováno individuálně)
Slevy se nesčítají.
3. Ze závažných důvodů může student požádat o individuální splátkový kalendář.
Diskuse:
Do diskuse se zapojili: prof. Červinková, prof. Kuba, doc. Stoklasová.
Předsednictvo doporučilo usnesení přijmout.
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Hlasování o
aklamací
usnesení č. 5/2014
AS LF v Hradci Králové schvaluje návrh postupu pro vyměření poplatku pro studium v cizím
jazyce na LF UK v Hradci Králové.
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 24
Usnesení přijato

8. Informace o doplnění člena AS LF HK za zaměstnaneckou část AO
Předkládá předsednictvo Akademického senátu LF UK v Hradci Králové.
V souladu s volebním a jednacím řádem AS došlo k zániku mandátu člena za
zaměstnaneckou část AO (doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D. byl jmenován proděkanem pro
specializační vzdělávání lékařů). Na jeho místo postoupili dva náhradníci (stejný počet hlasů),
a to v pořadí, ve kterém se umístil při volbách na podzim r. 2012 – MUDr. Ivo Kalousek,
Ph.D. a doc. MUDr. Yvona Mazurová, CSc. Doc. MUDr. Yvona Mazurová, CSc. se vzdala
svého mandátu a tak se novým členem Akademického senátu stal MUDr. Ivo Kalousek,
Ph.D.
AS LF v Hradci Králové bere se souhlasem na vědomí doplnění člena AS LF HK za
zaměstnaneckou část AO.

9. Kurikulum studijního programu všeobecné lékařství
Předkládá předsednictvo Akademického senátu LF UK v Hradci Králové.
Kurikulum studijního programu všeobecné lékařství na naší LF stojí na základech,
které byly vybudovány začátkem 90-tých let minulého století.
Průběžně dochází k jeho modifikacím, které reflektují vývoj v biomedicíně. Kromě
dílčích úprav jednotlivých předmětů vzniklo mnoho povinně volitelných předmětů. Výrazně
se zlepšilo technické zajištění výuky. Výuka všeobecného lékařství na naší fakultě je právem
považována za kvalitní.
Předsednictvo AS dospělo k názoru, že by bylo vhodné otevřít diskusi v akademické
obci, jejímž výsledkem by mělo být rozhodnutí, zda stávající kurikulum vyhovuje současným
nárokům nebo zda je třeba provést jeho úpravy. Podnět k této diskusi by měl vyjít z AS. V
letošním roce bude AS LF UK volit děkana fakulty. AS by mohl zavázat kandidáty na
děkana, aby se k tématu případné změny kurikula vyjádřili.
Diskuse:
Do diskuse se zapojili: děkan fakulty, prof. Bureš, Ing. Bureš, prof. Čáp, prof. Červinková,
prof. Krejsek, prof. Kuba, prof. Malý, doc. Mičuda, prof. Palička, prof. Petera, MUDr.
Procházková, doc. Řezáčová, doc. Slížová, doc. Stoklasová.
AS LF v Hradci Králové bere na vědomí, že je třeba zahájit diskusi na téma změny kurikula
studijního programu všeobecné lékařství.
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10. Volba předsednictva AS LF
Na základě volebního řádu AS LF UK v HK, Část V., článek 22 bod 3. byla
ustanovena tříčlenná volební komise ve složení: MUDr. Kalousek, MUDr. Kučera a Ing. Z.
Bureš.
1. Kolo: Volba předsednictva AS LF – výsledky tajného hlasování:
MUDr. Kučera informoval, že voleb předsednictva akademické části AS LF se
zúčastnilo celkem 25 zaměstnanců. Všechny hlasovací lístky byly platné.
1.
2.
3.
4.

Prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.
Prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc.
Prof. MUDr. Jan Bureš, CSc.
Doc. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

12 hlasů
11 hlasů
8 hlasů
4 hlasy

Ve studentské části AS LF se voleb do předsednictva zúčastnilo 6 studentů. Všechny
hlasovací lístky byly platné.
1. Marie Holubek
2. Ing. Zdeněk Bureš

6 hlasů
5 hlasů

2. Kolo: Volba předsedy a volba místopředsedy AS LF – výsledky tajného hlasování:
Z důvodu zvolení studenta Ing. Z. Bureše do předsednictva, byl do volební komise
zvolen J. Borovka. Volby předsedy AS LF se zúčastnilo 22 členů AS LF, všechny hlasovací
lístky byly platné. Předsedou AS LF byl zvolen prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc. s počtem
hlasů 17, na druhém místě se umístila prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc. (3 hlasy) a na
třetím místě se umístil prof. MUDr. Jan Bureš, CSc. (2 hlasy).
Volby místopředsedy AS LF se zúčastnilo 22 členů AS LF, všechny hlasovací lístky
byly platné.
1. – 2. Prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc.
1. – 2. Prof. MUDr. Jan Bureš, CSc.
3. Ing. Zdeněk Bureš
4. Prof. MUDr. Jan Krejsek, CSc.

8 hlasů
8 hlasů
5 hlasů
1 hlas

3. Kolo: Druhá volba místopředsedy AS LF – výsledky tajného hlasování:
Z důvodu stejného počtu hlasů při volbě místopředsedy došlo ke třetímu kolu voleb.
Druhé volby místopředsedy AS LF se zúčastnilo 20 členů AS LF, všechny volební lístky byly
platné. Místopředsedou AS LF byla zvolena prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc.
s počtem hlasů 11, prof. MUDr. Jan Bureš CSc. obdržel devět hlasů.
11. Sdělení děkana a proděkanů LF
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prof. MUDr. RNDr. M. Červinka, CSc., děkan informoval:
- Aktuální organizační změny
o nový rektor - noví prorektoři
o 8 nově zvolených děkanů UK
o nový proděkan pro specializační vzdělávání lékařů na LF HK
o poděkoval za odpovědi na otázky prof. Zimy.
- Nová legislativa
o nový Občanský zákoník
o Vnitřní mzdový předpis UK a nový platový řád na LF HK
- Výuka
o akreditace habilitačního a jmenovacího řízení Klinická biochemie
o IT medik – končící projekt
o vytvoření knihovny učebních textů – opor ve formátu vhodném pro tablety
- Výzkum
o IGA MZ se transformuje na AZV – agentura zdravotnického výzkumu,
o Projekt Horizont 2020
o výsledky publikační aktivity v r. 2013
- Ekonomika
o rok 2013 v plusových číslech – přebytek 5,1 mil. Kč
o na rok 2014 stejný rozpočet na vědu a výzkum
o investice – obdrželi jsme požadavky z pracovišť
o strategii pořizování přístrojů a zařízení na pracoviště v r. 2014 bude řešit KD a
pracovní komise
- PRVOUK P37
o zpracovává se bilanční zpráva
o pro rok 2014 přiděleno LF HK méně fin. prostředků
o investice 2014 – nad 2. mil. musíme hlásit na UK do 24.2., bude projednáno
s AS
- Různé
o KAMPUS – začátek stěhování v červnu 2014
o MOTUL – rekonstrukce TU
o nový web fakulty
o žebříček lékařských fakult v Hospodářských novinách
o habilitace a jmenování – UK zpřísnila pravidla
o změna v redakci SCANU
o Výroční zpráva o činnosti LF – nový způsob předávání informací z pracovišť
o 70. výročí založení LF HK v r. 2015
doc. MUDr. A. Stoklasová, CSc., proděkanka pro výuku všeobecného lékařství (1.-3.r.)
- Informovala o Dni otevřených dveří na LF HK, který se konal dne 18. 1. 2014, a na
kterém byla nejvyšší návštěvnost za posledních dvacet let (cca 400 zájemců).
prof. MUDr. V. Palička, CSc., dr. h. c., proděkan pro zahraniční styky a vnější vztahy
- Informoval o návštěvě prof. Temesgena z Mayo Clinic, která proběhla 8. 1. 2014. Při
příležitosti otevření první budovy nového Kampusu se rozvíjí možnost uspořádat
vědecké setkání pracovníků Mayo Clinic a LF HK.
doc. Ing. Josef Hanuš, CSc., proděkan pro technický rozvoj a informatiku
Zápis z jednání AS LF dne 3. 2. 2014
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-

Informoval o projektu MOTUL. Pokračují další kola jednání výběrové komise na
výběr dodavatele stavby.

prof. MUDr. R. Pudil., Ph.D., proděkan pro vědeckou činnost a DSP
- Ve stručnosti shrnul aktuální informace v oblasti pro vědeckou činnost a DSP.
doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D., proděkan pro specializační vzdělávání lékařů
- Poděkoval za projevenou důvěru v návaznosti na jeho jmenování novým proděkanem.
- Ve stručnosti shrnul aktuální informace v oblasti specializačního vzdělávání lékařů.
12. Informace z AS UK
prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.
- Ve stručnosti shrnul aktuální informace, které se projednávali na zasedání AS UK
v Praze dne 24. 1. 2014.

13. Informace z RVŠ
doc. MUDr. Dáša Slížová, CSc.
- Informovala o tom, že se dne 23. 1. 2014 uskutečnilo zasedání předsednictva Rady
vysokých škol, kde se mimo jiné jednalo i o Novele zákona o VŠ – jmenování
profesorů. Sněm RVŠ proběhne 20. 2. 2014.
14. Různé
Ing. Zdeněk Bureš, Vera Karaliova (studentka 4. ročníku)
-

Studentka V. Karaliova informovala členy AS o studentském projektu s názvem
"Zkvalitňování vzdělávací činnosti v teoretickém a preklinickém období studia,"
který byl přihlášen do vnitřní soutěže "Institucionální plán pro rok 2014" a byl v
rámci naší fakulty vybrán k realizaci.
Projekt si klade za cíl zjistit, jaké změny v návycích a myšlení prodělávají studenti
během studia, jak se vypořádávají s nároky studijními a psychickými, jak se adaptují
na prostředí, kde jsou vysoké nároky, odpovědnost a velký výkon normou.

Zasedání skončilo v 16.35 hodin.

Příští zasedání AS LF se uskuteční dne 3. 3. 2014 ve 14.30 hodin na II. posluchárně.

prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc., v.r.
předseda AS LF
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Seznam usnesení přijatých na zasedání
Akademického senátu Lékařské fakulty v Hradci Králové
dne 3. 2. 2014
Usnesení č.

AS LF se usnesl:

1/2014

AS LF v Hradci Králové schvaluje jako skrutátory MUDr. O. Kučeru a Ing. Z.
Bureše.
AS LF v Hradci Králové schvaluje program zasedání AS LF dne 3. 2. 2014.
AS LF v Hradci Králové schvaluje zápis ze zasedání AS dne 2. 12. 2013.
AS LF v Hradci Králové schvaluje úpravu Pravidel pro organizaci studia
Lékařské fakulty v Hradci Králové.
AS LF v Hradci Králové schvaluje návrh postupu pro vyměření poplatku pro
studium v cizím jazyce na LF UK v Hradci Králové.

2/2014
3/2014
4/2014
5/2014

AS LF bere na vědomí:
AS LF v Hradci Králové vzal se souhlasem na vědomí „per rollam“ návrh děkana fakulty
jmenovat doc. MUDr. Stanislava Plíška, Ph.D. proděkanem pro specializační vzdělávání lékařů.
AS LF v Hradci Králové bere se souhlasem na vědomí doplnění člena AS LF HK za
zaměstnaneckou část AO.
AS LF v Hradci Králové bere na vědomí, že je třeba zahájit diskusi na téma změny kurikula
studijního programu všeobecné lékařství.
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List of the approved resolutions
by the AS of the Faculty of Medicine (AS FM) Hradec Králové
3th February 2014
Resolution No. AS FM CU has adopted the resolutions below:
1/2014
2/2014
3/2014
4/2014
5/2014

AS FM CU approves of MUDr. Kučera and the student Ing. Z. Bureš as the
tellers.
AS FM CU approves the meeting programme on 3th February 2014.
AS FM CU approves the meeting records from 2nd December 2013.
AS FM CU agrees on the change of the internal FM regulation Organization of
Study Regulations for FM CU in Hradec Králové.
AS FM CU has agreed the proposed system of tuition fees payments for study
programs in English at Faculty of Medicine in H.K.

AS FM acknowledges:
AS FM CU in Hradec Králové takes into accout and agrees "per rollam" with the proposal of
the dean of the faculty to appoint doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D. vice-dean for specialised
study programme for medical doctors.
AS FM CU in Hradec Králové takes into accout and agrees with completing the
employee chambre of the Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Králové.
AS FM CU in Hradec Králové takes into accout that it is necessary to begin a discussion on the
change of the curriculum of the programme general medicine
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