Usnesení ze zasedání Vědecké rady Lékařské fakulty UK v Hradci Králové
ze dne 4. listopadu 2014
1. Děkan fakulty zahájil první zasedání Vědecké rady v novém funkčním období a předal členům VR
jmenovací dekrety. Členové VR byli seznámeni s jednacím řádem VR a se způsobem distribuce
podkladů pro jednání VR.
2. Vědecká rada schválila aklamací zápis ze zasedání VR fakulty ze dne 3. června 2014.
3. Vědecká rada se seznámila se stanoviskem habilitační komise, oponentskými posudky a vyslechla
přednášku MUDr. Mariana Kacerovského, Ph.D. Po obhajobě habilitační práce, vědecké rozpravě
a diskusi Vědecká rada doporučila na základě výsledku tajného hlasování předložit rektorovi
Univerzity Karlovy návrh na jmenování MUDr. Mariana Kacerovského, Ph.D., docentem pro obor
Gynekologie a porodnictví.
4. Vědecká rada na základě výsledku tajného hlasování schválila složení komise pro habilitační řízení
MUDr. Otty Kučery, Ph.D. v oboru Lékařská fyziologie:
Předseda:
Členové:

prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc.
prof.. RNDr. Zuzana Bílková, Ph.D.
prof. MUDr. Jiří Kassa, CSc.
prof. MUDr. Jaroslav Veselý, CSc.
prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D.

5. Vědecká rada na základě tajného hlasování schválila změny ve složení komisí pro státní zkoušky z
Pediatrie pro magisterský studijní program Všeobecné lékařství/ General Medicine dle přiloženého
návrhu.
6. Vědecká rada schválila aklamací podmínky pro vyhlášení přijímacího řízení do doktorských
studijních programů v akademickém roce 2015/16 dle předlohy. Zároveň souhlasila s vyhlášením
podmínek přijímacího řízení na základě výjimky z harmonogramu UK na základě souhlasu rektora
UK.
7. Vědecká na základě tajného hlasování souhlasila s doplněním MUDr. Mariana Kacerovského,
Ph.D, doc. PharmDr. Miloslava Hronka, Ph.D. a PharmDr. Petra Jílka, CSc. do Komise pro státní
doktorské zkoušky a Komise pro obhajoby disertačních prací OR Gynekologie a porodnictví.
8. VR vzala na vědomí informaci o ukončení procesu akreditace doktorského studijního programu
Anesteziologie a intenzivní medicína.
Příští zasedání VR se uskuteční dne 2. prosince 2014.

prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.
děkan
Za správnost: Ing. Vohralíková

