Návrh k připomínkám

Zápis ze zasedání Akademického senátu Lékařské fakulty v Hradci Králové (dále jen „AS LF
HK“) ze dne 4. 11. 2019 (Čj.: UKLFHK/340369).
Přítomni:
prof. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D.
prof. MUDr. Jan Bureš, CSc.
prof. MUDr. Jan Čáp, CSc.
prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc.
prof. MUDr. Jan Harrer, CSc.
MUDr. Eduard Havel, Ph.D.
prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D.
MUDr. Ivo Kalousek, Ph.D.
doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.
prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.

doc. Ing. Jan Kremláček, Ph.D.
prof. MUDr. Miroslav Kuba, CSc.
doc. MUDr. Otto Kučera, Ph.D.
prof. MUDr. Stanislav Mičuda, Ph.D.
doc. MUDr. Jiří Páral, Ph.D.
prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.
MUDr. Olga Rejtarová, Ph.D.
prof. MUDr. Jiří Špaček, Ph.D.
doc. MUDr. Pavel Šponer, Ph.D.
MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.

Ramesh Rommel
Pimprikar Shlok Milind
Grulich Marek
Kordek David, RNDr., Ph.D.

Petraš Pavel
Smolák Petr
Toman Filip

Omluveni:
prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc.
prof. Ing. Zdeněk Fiala, CSc.
doc. MUDr. Leo Klein, CSc.
doc. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.
Dvořáková Tereza

Novotný Vojtěch
Lux Kristián
Seifertová Eliška
Zapletalová Kateřina

Neomluveni:
Hosté:
prof. MUDr. Jiří. Manďák, Ph.D.
prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.
doc. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D
doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D.
prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c.

doc. MUDr. Radovan Slezák, CSc.
PhDr. Jan Comorek, Ph.D.
Ing. Eva Faistová
Ing. Iva Frydrychová

Z 36 členů AS LF HK bylo při zahájení přítomno 25 členů AS LF HK (18
zaměstnanců, 7 studentů). V průběhu jednání se dostavili další 2 členové AS LF HK.
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1. Zahájení
Prof. Krejsek přivítal všechny přítomné členy AS LF HK, přítomné členy vedení LF
HK a hosty.
2. Určení skrutátorů
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 96/2019
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje jako skrutátory MUDr. M.
Vošmika a M. Grulicha
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 1 Přítomno: 24
Usnesení přijato
3. Schválení programu zasedání AS LF HK
Návrh programu:
Zahájení
Určení skrutátorů
Schválení programu
Schválení zápisu ze zasedání AS LF HK dne 7. 10. 2019
Informace z RVŠ
Podmínky přijímacího řízení pro ak. rok 2020/2021 - Doktorské studijní programy
v češtině a angličtině
7. Schválení volební komise pro volby do studentské části AS LF HK
8. Sdělení děkana a proděkanů
9. Informace z AS UK
10. Různé
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hlasování o
aklamací
usnesení č. 97/2019
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje program zasedání AS LF
HK dne 4. 11. 2019.
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 25
Usnesení přijato
4. Kontrola a schválení zápisu z jednání AS LF HK dne 7. 10. 2019
Předsednictvo AS LF HK nedostalo žádné připomínky k návrhu zápisu, který dostali
všichni členové AS LF HK předem.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 98/2019
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje zápis ze zasedání AS LF HK
dne 7. 10. 2019.
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 25
Usnesení přijato
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5. Informace z RVŠ
Bez příspěvku.

6. Podmínky přijímacího řízení pro ak. rok 2020/2021 - Doktorské studijní programy
v češtině a angličtině
Předkládá: doc. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D., proděkan pro doktorské studijní
programy a výuku bakalářských programů
Podmínky přijímacího řízení do doktorských programů pro akademický rok 2020/21
Vlastní podmínky jsou v přílohách: Podmínky_PŘ do DSP_2020-21_čj (aj) – viz příloha č. 1
a 2.
Přijímací řízení pro akademický rok 2020/2021 navrhuje děkan na základě požadavků z OR
vyhlásit v následujících doktorských studijních programech (zadány do SIS,
odkontrolovány a schváleny RUK):
Doktorský studijní program

Stand. doba studia 4 roky
Anatomie, histologie a
embryologie
Fyziologie a patologická
fyziologie
Gynekologie a porodnictví

v českém jazyce
Prezenční Kombinované
studium
studium
počet
počet
studentů
studentů

v anglickém jazyce
Prezenční Kombinované
studium
studium
počet
počet
studentů
studentů

4

3

0

0

6

6

0

0

1

2

0

0

Hygiena, preventivní lékařství

2

2

0

0

Chirurgie

9

20

0

0

Klinická biochemie
Klinická onkologie a
radioterapie
Lékařská biofyzika

5

5

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

Lékařská biologie

2

2

0

0

Lékařská farmakologie

5

2

0

0

Lékařská chemie a biochemie

4

1

1

1

Lékařská imunologie

2

2

0

0

Lékařská mikrobiologie

1

1

0

0

Neurologie

2

3

0

0

Oční lékařství

2

5

0

0
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Patologie

2

2

0

0

Pediatrie

1

1

0

0

Psychiatrie

1

3

0

0

Radiologie

1

2

0

0

Stomatologie

1

1

0

0

Veřejné zdravotnictví

1

2

0

0

Vnitřní nemoci

5

5

0

0

Celkem míst

59

72

1

1

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. Podmínky uplatňované v přijímacím řízení budou po schválení v orgánech LF
HK vyhlášeny 30. 11. 2019.
Uzávěrka přihlášek
do 30. 4. 2020
Přijímací zkoušky proběhnou:
8. – 19. 6. 2020
Náhradní termíny
15. – 26. 6. 2020
Přihlášky z webové aplikace LF HK přijímá Studijní oddělení LF HK, adresa: Lékařská
fakulta v Hradci Králové, Šimkova 870, 500 03 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,
 případně další doklady o splnění podmínek dle specifikace v příslušném oboru
doktorského studijního programu.
Poplatek je splatný k poslednímu dni lhůty pro podání přihlášky. 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 660,- Kč, je splatný s podáním přihlášky (č. účtu198592792/0300
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 85. Sídlo fakulty: Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 110
00 Praha. Banka: ČSOB, a.s., Ulrichovo náměstí 734, Hradec Králové 500 02.
V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 5 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity
Karlovy zašle uchazeči fakulta pozvánku k přijímací zkoušce nejpozději 30 dní před datem
jejího konání. V případě, že fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky, lze
tuto lhůtu přiměřeně zkrátit.
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Uchazeč, který předchozí vysokoškolské vzdělání absolvoval na zahraniční vysoké škole,
předloží za účelem doložení předchozího vzdělání některý z následujících dokladů: doklad o
obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice, získaný podle §
89 a 90 zákona o vysokých školách (tzv. "nostrifikace"); zahraniční doklad o zahraničním
vysokoškolském vzdělání, který je v České republice podle jejích mezinárodních závazků
rovnocenný bez dalšího úředního postupu (vysokoškolský diplom a dodatek ze Slovenska,
Polska, Maďarska, Slovinska; výjimky viz webové stránky); nebo zahraniční doklad o
zahraničním vysokoškolském vzdělání, který fakulta sama posoudí (poplatek 810 Kč).
Detailní informace týkající se způsobu prokázání splnění řádného ukončení studia v
bakalářském nebo magisterském studijním programu pro absolventy zahraničních vysokých
škol naleznete na webových stránkách fakulty, sekce Uchazeči o studium. Doklady je nutné
fyzicky zaslat na adresu fakulty: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové,
Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové nejpozději jeden měsíc před stanoveným termínem
zápisu. Poplatek uchazeč uhradí současně s platbou za přihlášku nebo v okamžiku, kdy
požádá o posouzení svého zahraničního vzdělání v rámci přijímacího řízení. Číslo účtu:
198592792/0300 ČSOB a.s. Hradec Králové, var. symbol Identifikační číslo elektronické
přihlášky, specifický symbol 83003.
Anglická verze podmínek:
The Dean of the Charles University, Faculty of Medicine in Hradec Kralove announces terms
of admission procedure for doctoral study in the academic year 2020/2021 in the following
doctoral study programmes:
Schedule:
in the English language
Study program

Residential
form

Combined
form

STANDARD STUDY PERIOD 4 YEARS
Medical chemistry and biochemistry

1

1

Term of entrance examination
Deadline for application

April 30, 2020

Terms of examination:

June 8 – 19, 2020
(according to Board decision)

Alternative terms of examination: June 15 – 26, 2020
The condition, content and form of entrance exam are provided individually to each study
program (see links in the schedule). In special cases the applicant can ask to pass the
admission exam
in some different way (i.e. a videoconference). The Dean makes the decision.
Entrance procedure without an admission exam is not permitted.
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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 Study
department office, Šimkova 870, 500 03, 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),
the documents declaring meeting the conditions given for certain doctoral program above.

The fee is payable the latest by the application submission deadline.The charge of 660, 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. (Bank: CSOB, a.s., Ulrichovo nám.
734, 500 02 Hradec Králové).
Under Art. 4 (5) of the Admissions Procedure Code of Charles University, the faculty will
send to an applicant an invitation to the exam along with the notification of its rules, no later
than thirty days before the exam is being held. If the faculty sends an invitation to an
alternative entrance examination date, said time period may be shortened accordingly.
If you completed the previous higher education at a foreign higher education institution,
submit one of the following documents: a document obtained in accordance with sections 89
and 90 of the Higher Education Act proving general recognition of a foreign higher education
in the Czech Republic (so- called “nostrification”); a foreign document concerning a foreign
higher education if it is deemed automatically equivalent in the Czech Republic in accordance
with its international agreements without any further administrative procedures (a higher
education diploma and diploma supplement from Slovakia, Poland, Hungary, or Slovenia); or
a foreign document concerning a foreign higher education to be assessed by the Faculty (for a
fee of CZK 690). Detailed information about the manner of proving fulfilment of the
requirement of completion of a bachelor’s or master’s programme of study for graduates of
foreign higher education institutions is available on the faculty website in section Applicants.
The applicant is to send all documents physically to the Faculty adress: Charles University Faculty of Medicine in Hradec Kralove, Simkova 870, Hradec Kralove, 500 03, Czech
Republic, Europe, no later than 30 days before the date of the enrolment. The charge is to be
paid together with the application or when an applicant applies for nostrification during the
application procedure. The account number: SWIFT: CEKOCZPP, IBAN: CZ61 0300 0000
0002 1265 4030 ČSOB a.s. Hradec Králové, reference no: No. of electronic application,
specific symbol 83003.
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Hlasování o
aklamací
usnesení č. 99/2019
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové souhlasí s předloženými podmínkami
přijímacího řízení včetně poplatku za nostrifikaci zahraničního vysokoškolského vzdělání
(810,- Kč) a počty studentů v 1. ročníku do doktorských studijních programů pro rok
2020/2021.
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 25
Usnesení přijato

7. Schválení volební komise pro volby do studentské části AS LF HK
Předkládá: předsednictvo AS LF HK
Vedení AS LF HK předkládá ke schválení volební komisi pro volby do studentské
části AS LF HK v tomto složení:
Studijní program:
Studijní program Všeobecné lékařství

Studijní program Zubní lékařství
Studijní program General Medicine a
Dentistry
Bakalářský studijní program
Doktorský studijní program

Jméno zástupce do volení komise:
Petr Smolák
Filip Toman
Jakub Novotný
Jitka Neuwirthová
Lenka Křížová
Dvořáková Tereza
Chrásková Magdalena
Doupovec Václav
Marwan Qasem
Mariam Ahmed
Seifertová Eliška
RNDr. David Kordek, Ph.D.

Hlasování o
aklamací
usnesení č. 100/2019
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje složení volební komise pro
volby do studentské části AS LF HK.
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 25
Usnesení přijato
8. Sdělení děkana a proděkanů LF HK
prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D., děkan
- Informoval o setkání vedení lékařských fakulty ČR a SR v Mariánských Lázních
(pořádala 1. LF UK). Při jednání v děkanské sekci byl přítomen ministr zdravotnictví
Mgr. at Mgr. Vojtěch, náměstci prof. Prymula a PhDr. Doleček a ředitel ÚZIS prof.
Dušek. Bylo diskutováno o zkouškách po kmeni a atestačních zkouškách, o počtech
lékařů, sester, studentů, přijímacích řízeních, ostravské LF, vztahu k ČLK. Příští
setkání organizuje LF v Martině a následující rok pravděpodobně připadne organizace
na naši fakultu.
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-

-

-

Byla zahájena činnost 2 nových pracovních skupin: skupina k aktualizaci kurikula
(prof. Bureš, doc. Klein, doc. Kučera, prof. Laco, prof. Langrová, prof. Manďák) a
skupina na podporu vědecké činnosti (doc. Hejna, prof. Manďák, prof. Mičuda, prof.
Rudolf, doc. Žák).
Dne 6. 11. 2019 se znovu sejde vedení LF HK a FN HK ohledně úvazků mladých
lékařů před atestací. Budou řešeny negativní ohlasy od mladých lékařů studujících
DSP.
MEPHARED 2 – práce na projektové přípravě intenzivně pokračují. Otazníky nad
financováním projektu.
Informoval o projednávaných bodech na RKR dne 4. 11. 2019 (smlouva s Home
Credit International a.s., Zámek Zahrádky, plánovaná rekonstrukce kolejí Na Kotli,
atd.)

doc. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D., proděkan pro doktorské studijní programy a výuku
bakalářských programů
- Dne 21. 10. 2019 se konala konference studentů DSP. Zúčastnilo se jí 10 studentů z 11
přihlášených.
Proběhla diskuse ohledně opakovaně nízkých účastí studentů na této konferenci DSP.
Do diskuse o možném řešení této situace se zapojili: děkan fakulty a doc. Kaška, doc.
Slezák, prof. Krejsek (např. zavedení přednášek v ČJ, ale v případě úspěchu bez
nominace na International Medical Postgraduate Conference HK, přednáška v AJ
s bonifikacemi, zařazení do podmínek studia povinnost účastnit se aktivně této
konference pro studenty 3. - 4. ročníku DSP).
- Pozval přítomné na přednášku na téma „Jak publikovat v open access a vyhnout se
predátorským časopisům“, která se koná dne 14. 11. 2019 od 10.00 hodin ve
Výukovém centru LF HK v areálu FN HK, přednášející Mgr. Tereza Simandlová
z Ústřední knihovny UK.
- Do 17. kola grantové soutěže Grantové agentury UK bylo dosud podáno 8 přihlášek.
- Probíhá zpracování připomínek k akreditacím DSP.
- Ve stručnosti informoval o projednávaných tématech na setkání lékařských fakult ČR
a SR v Mariánských Lázních (publikace studentů DSP, posilování významu
vzdělávání v nelékařských oborech na lékařských fakultách).
doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D., proděkan pro specializační vzdělávání lékařů
- Čekáme na uveřejnění vyhlášky ke zkouškám po kmeni MZ. Kulatý stůl (KOR, Česká
lékařská komora a sekce mladých lékařů ČLK), který se měl konat dne 24. 10. 2019
na MZ, byl odvolán.
doc. MUDr. Radovan Slezák, CSc., proděkan pro výuku zubního lékařství
- Výuka v akad. roce 2019/2020 probíhá v 1. ročníku MSP Zubní lékařství/Dentistry již
podle nového kurikula.
prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc., emeritní děkan
- Informace o čerpání finančních prostředků z programu Progres Q40.
- Pozval všechny přítomné na 16. mezinárodní lékařskou postgraduální konferenci (16th
International Medical Postgraduate Conference). Konference se uskuteční ve dnech
21. – 22. 11. 2019 ve Výukovém centru LF HK v areálu FN HK.
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9. Informace z AS UK
prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.
prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.
- Dne 18. 10. 2019 se uskutečnilo zasedání AS UK. Mimo jiné bylo projednáváno
čerpání rozpočtu Univerzity Karlovy k 30. 6. 2019, zpráva o dosavadním
uskutečňování programů Progres, situace na Fakultě humanitních studií UK.
- Byla projednávána smlouva se společností Home Credit International a.s. AS UK
přijal k této věci toto usnesení: AS UK považuje postup při uzavření smlouvy se
společností Home Credit International a. s. za nešťastný a vyjadřuje nesouhlas s
komunikací těchto záležitostí ze strany rektora s ostatními orgány UK a s vedením
fakult. AS UK vnímá a bere vážně podněty členů akademické obce. AS UK do
budoucna požaduje nastavení transparentních mechanismů při uzavírání
strategických partnerství a spoluprací s externími subjekty. AS UK je pro zřízení
pracovní skupiny pro tuto problematiku a požaduje její výstupy nejpozději do zasedání
AS UK dne 24. ledna 2020.
10. Různé
prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.
- Ve stručnosti informoval o projednávaných tématech v sekci předsedů senátu na
setkání lékařských fakult ČR a SR v Mariánských Lázních (např. ověřování znalostí
studentů a hledání nástrojů k posílení examinátorů).
Pavel Petraš
- Ve stručnosti informoval o projednávaných tématech v sekci studentů na setkání
lékařských fakult ČR a SR v Mariánských Lázních (navýšení studentů VL15+, výuka
v simulačních centrech, modernizace a elektronizace výuky).
prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D.
- Odpověděl na dotaz prof. Červinkové z minulého zasedání AS LF HK ohledně
převádění části nevyčerpané dovolené do následujícího roku:
V souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů, je zaměstnavatel povinen určit zaměstnanci čerpání dovolené tak, aby
dovolenou vyčerpal v kalendářním roce, ve kterém zaměstnanci právo na dovolenou
vzniklo, ledaže v tom zaměstnavateli brání překážky v práci na straně zaměstnance
nebo naléhavé provozní důvody.
Převést dovolenou lze tedy pouze výjimečně, nastanou-li dvě zákonem
předvídané situace, a to nemůže-li zaměstnavatel dovolenou zaměstnanci určit,
protože mu v tom brání naléhavé provozní důvody, tj. důvody, pro které prokazatelně
nelze určit dobu čerpání dovolené nebo čerpat plánovanou dovolenou při požadavku
zabezpečit chod pracoviště nebo pokud v tom brání překážky v práci na straně
zaměstnance, tj. dočasná pracovní neschopnost, karanténa, ošetřování dítěte do 10 let
nebo jiného člena rodiny, čerpání mateřské nebo rodičovské dovolené. Pro tyto
případy následně zákoník práce stanoví způsob, jakým má být dovolená, která nebyla
vyčerpána v roce, ve kterém na ni zaměstnanci vzniklo právo, určena.
Za současně platného právního stavu, se v případě, že není čerpání celé
dovolené určeno v kalendářním roce, za který náleží (s výše uvedenou výjimkou),
jedná se o porušení povinnosti zaměstnavatele, který se tak vystavuje riziku postihu ze
strany kontrolního orgánu.
Zápis z jednání AS LF dne 4. 11. 2019
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Tomuto zákonnému právnímu stavu odpovídají i příslušná ustanovení
kolektivní smlouvy a jejích dodatků a vnitřních předpisů Lékařské fakulty v Hradci
Králové.
Odpověděl na dotaz zahraničních studentů z minulého zasedání AS LF HK ohledně
požadavku navýšení četnosti jízd autobusové linky MHD č. 19.
Studentům byl zaslán současný jízdní řád autobusové linky MHD č. 19. Dle
zjištění děkana fakulty omezil Dopravní podnik města HK četnost jízd z důvodu
nedostatku řidičů.
Odpověděl na dotaz, který byl vznesen na Vědecké radě LF HK ohledně složení
zkušebních komisí.
Dle Studijního a zkušebního řádu UK je stanoveno v Čl. 11 – Obhajoba
disertační práce a státní doktorská zkouška (u DSP) – bod 1. Obhajoba disertační
práce se koná před zkušební komisí pro obhajobu disertační práce a státní doktorská
zkouška před komisí pro státní doktorskou zkoušku. Bod 3. Předsedu a další členy
zkušební komise jmenuje děkan fakulty z profesorů, docentů a odborníků. Odborníci
musí být schváleny vědeckou radou fakulty. V Čl. 9 – Státní zkoušky – bod 1. Státní
zkouška se koná před zkušební komisí. Bod 3. Předsedu a další členy komise jmenuje
děkan fakulty z profesorů, docentů a odborníků. Odborníci musí být schváleni
vědeckou radou fakulty.

PhDr. David Kordek, Ph.D.
- Dne 30. 10. 2019 se uskutečnil fakultní seminář k e-learningu a moderním výukovým
metodám, který byl zorganizován ve spolupráci s týmem pro podporu Moodle. Dr.
Kordek informoval přítomné o činnosti týmu pro podporu Moodle a představil
nabídku služeb pro pracoviště.
doc. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D.
- Pozval všechny přítomné na tradiční vánoční akci „Adventní rozjímání“, kterou
pořádá Katedra chirurgie LF HK dne 4. 12. 2019 od 17.00 hod. v posluchárně
Ortopedické kliniky LF HK a FN HK.
prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.
- Vyzval přítomné, aby zasílali návrhy na kandidáty našich zástupců do AS UK
sekretářce AS LF HK R. Vlachové nejpozději do 15. 11. 2019.

Zasedání skončilo v 16.15 hodin.

Příští zasedání AS LF se uskuteční dne 2. 12. 2019 v 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 4. 11. 2019
Usnesení č.
96/2019
97/2019
98/2019
99/2019

100/2019

Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové se usnesl:
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje jako skrutátory
MUDr. M. Vošmika a M. Grulicha.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje program
zasedání AS LF HK dne 4. 11. 2019.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje zápis ze
zasedání AS LF HK dne 7. 10. 2019.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové souhlasí s předloženými
podmínkami přijímacího řízení včetně poplatku za nostrifikaci zahraničního
vysokoškolského vzdělání (810,- Kč) a počty studentů v 1. ročníku do
doktorských studijních programů pro rok 2020/2021.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje složení volební
komise pro volby do studentské části AS LF HK.

List of the approved resolutions
by the AS of the Faculty of Medicine (AS FM) in Hradec Králové
4th November 2019
Resolution No. The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Králové has
adopted the resolutions below:
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Králové approves
96/2019
of MUDr. M. Vošmik and the student M. Grulich as the tellers.
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Králové approves
97/2019
the meeting programme on 4th November 2019.
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Králové approves
98/2019
the meeting records from 7th October 2019.
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Králové agrees
99/2019
with the submitted conditions of entrance examinations in the doctoral study
programmes for the academic year 2020/2021 including the fee for recognition
of the university degree and diplomas (CZK 810) and the conditions for
admission and the number of students for the first study year.
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Králové approves
100/2019
the Election Commission for the election in the student chamber of the
Academic Senate of the Faculty of Medicine in H.K.
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