Usnesení ze zasedání Vědecké rady LF UK ze dne 4. 6. 2013
Usnesení ze zasedání Vědecké rady Lékařské fakulty UK v Hradci Králové ze dne 4. června
2013

1. Vědecká rada schválila aklamací zápis ze zasedání VR fakulty ze dne 2. dubna 2013.
2. Vědecká rada se seznámila se stanoviskem jmenovací komise a vyslechla profesorskou
přednášku doc. MUDr. Vladimíra Maisnara, Ph.D. Po vědecké rozpravě a diskusi Vědecká
rada doporučila na základě výsledku tajného hlasování předložit rektorovi Univerzity Karlovy
návrh na jmenování doc. MUDr. Vladimíra Maisnara, Ph.D., profesorem pro obor Vnitřní
nemoci.
3. Vědecká rada se seznámila se stanoviskem habilitační komise, oponentskými posudky
a vyslechla přednášku MUDr. Martina Votavy, 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. Martina Votavy, Ph.D., docentem
pro obor Lékařská farmakologie.
4. Vědecká rada tajným hlasováním schválila změny ve složení komise pro státní zkoušky z
Pediatrie a z Hygieny a preventivního lékařství a sociálního lékařství pro magisterský studijní
program Všeobecné lékařství/ General Medicine.
5. Vědecká rada aklamací schválila navržený komplex změn v magisterském studijním programu
Zubní lékařství/ Dentistry týkající se 1., 2., 4. a 5. ročníku s platností od akademického roku
2013/2014 popř. 2014/2015.
6. Vědecká rada aklamací schválila zařazení dvou nových volitelných předmětů Fyzikální
principy medicínských zobrazovacích metod a Radiobiologie vyučovaných v českém jazyku
do magisterského studijního programu Všeobecné lékařství.
7. Vědecká rada aklamací schválila podklady pro žádost o prodloužení platnosti akreditace
bakalářského studijního programu Ošetřovatelství/ Všeobecná sestra v prezenční formě a
žádost o prodloužení platnosti akreditace bakalářského studijního programu Ošetřovatelství/
Všeobecná sestra v kombinované formě na dostudování stávajících studentů.
8. VR tajným hlasováním schválila změny ve složení oborových rad následovně:
doplnění
doc. MUDr. Jiřího Ferdy, Ph.D. do OR Radiologie,
doc. MUDr. Miloše Broďáka, Ph.D. do OR Chirurgie,
doc. MUDr. Pavla Šponera, Ph.D. do OR Chirurgie.
VR vzala na vědomí ukončení činnosti doc. MUDr. Jindřicha Tošnera, CSc. ve funkci
předsedy OR Gynekologie a porodnictví a zvolení doc. MUDr. Jiřího Špačka, Ph.D. předsedou
této OR.
9. VR v tajném hlasování schválila doc. MUDr. Jiřího Špačka, Ph.D. do funkce garanta DSP
Gynekologie a porodnictví.
10. VR v tajném hlasování schválila
- doc. MUDr. Jiřího Špačka, Ph.D. do funkce předsedy Komise pro obhajoby disertačních
prací a pro SDZ doktorského studijního programu Gynekologie a porodnictví,
- doplnění doc. MUDr. Jiřího Ferdy, Ph.D. do Komise pro obhajoby disertačních prací a pro
SDZ oborové rady Radiologie.
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11. VR souhlasila s přípravou akreditace nových doktorských studijních programů Anesteziologie
a intenzivní medicína a Neurologie.
12. VR projednala aktualizaci Dlouhodobého záměru Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v
Hradci Králové na roky 2013 a 2014.
Příští zasedání VR se uskuteční dne 1. října 2013.

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