Usnesení ze zasedání Vědecké rady Lékařské fakulty UK v Hradci Králové
ze dne 3. února 2015
1. Vědecká rada schválila aklamací zápis ze zasedání VR fakulty ze dne 2. prosince 2014.
2. Vědecká rada se seznámila se stanoviskem habilitační komise, oponentskými posudky a vyslechla
přednášku MUDr. Otto Kučery, 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. Otto Kučery, Ph.D., docentem pro obor Lékařská fyziologie.
3. Vědecká rada na základě tajného hlasování schválila změny ve složení komisí pro státní zkoušky
z Gynekologie a porodnictví pro magisterský studijní program Všeobecné lékařství/ General
Medicine dle přiloženého návrhu.
4. Vědecká rada schválila aklamací formální úpravy kurikula magisterských studijních programů
Všeobecné lékařství/ General Medicine pro 5. ročník dle příloh.
5. Vědecká rada vzala na vědomí rezignaci:
- prof. MUDr. Vladimíra Geršla, CSc. na funkci předsedy Komisí pro státní doktorské zkoušky a
pro obhajoby disertačních prací OR Lékařská farmakologie,
- prof. MUDr. Josefa Špačka, DrSc. na členství v Komisi pro státní doktorské zkoušky OR
Patologie,
- prof. MUDr. Vladimíra Geršla, CSc. na funkci předsedy OR Lékařská farmakologie,
- prof. MUDr. Josefa Špačka, DrSc. na členství v OR Patologie,
- prof. MUDr. Vladimíra Geršla, CSc. na funkci garanta DSP Lékařská farmakologie.
6. Vědecká rada vzala na vědomí volbu prof. MUDr. Stanislava Mičudy, Ph.D. do funkce předsedy
OR Lékařská farmakologie.
7. Vědecká na základě tajného hlasování schválila:
- zařazení MUDr. Aleše Hejčla, Ph.D. mezi školitele konzultanty OR Lékařská imunologie,
- návrh na jmenování prof. MUDr. Stanislava Mičudy, Ph.D. předsedou Komise pro státní
doktorské zkoušky a Komise pro obhajoby disertačních prací OR Lékařská farmakologie,
- doplnění doc. MUDr. Petra Hejny, Ph.D. do Komise pro státní doktorské zkoušky a Komise pro
obhajoby disertačních prací OR Patologie,
- doplnění doc. MUDr. Petra Hejny, Ph.D. do OR Patologie,
- návrh na jmenování prof. MUDr. Stanislava Mičudy, Ph.D. do funkce garanta DSP Lékařská
farmakologie.
8. Vědecká rada aklamací schválila nová pravidla pro zařazení akademických pracovníků mezi
školitele a školitele konzultanty s platností od 4. 2. 2015 takto: počet publikací 20, počet publikací
s IF 6, počet publikací s IF, kde je navrhovaný prvním autorem 3, počet citací podle databáze WoS
8.
9. Vědecká rada aklamací schválila žádost o akreditaci habilitačního řízení a řízení o jmenování
profesorem pro obory: Histologie a embryologie, Hygiena a preventivní lékařství, Lékařská
fyziologie, Oční lékařství, Patologická fyziologie, Psychiatrie a Vnitřní nemoci.
Příští zasedání VR se uskuteční dne 14. dubna 2015.
prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.
děkan
Za správnost: Ing. Vohralíková

