Usnesení ze zasedání Vědecké rady Lékařské fakulty UK v Hradci Králové
ze dne 2. února 2016
1. Vědecká rada schválila aklamací zápis ze zasedání VR fakulty ze dne 1. prosince 2015.
2. Vědecká rada se seznámila se stanoviskem habilitační komise, oponentskými posudky
a vyslechla přednášku MUDr. Petra Habala, 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. Petra Habala, Ph.D., docentem
pro obor Chirurgie.
3. 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 a vzala na vědomí ukončení činnosti prof. MUDr. Miroslava Merty, CSc.
ve zkušební komisi č. 4 pro státní zkoušky z Vnitřního lékařství pro magisterský studijní program
Všeobecné lékařství/ General Medicine.
4. Vědecká rada aklamací schválila návrh nových volitelných předmětů v češtině i v angličtině:
Základní zimní kurz/ Basic Winter Sports Course a Základní letní kurz/ Basic Summer Sports
Course pro studenty všech pregraduálních programů.
5. Vědecká rada vzala na vědomí ukončení členství prof. MUDr. Čestmíra Neorala, CSc. a prof.
MUDr. Zdeňka Kaly, CSc. v OR Chirurgie, Komisi pro SDZ a Komisi pro obhajoby.
6. Vědecká rada tajným hlasováním schválila zařazení:
- doc. MUDr. Jiřího Vokurky, CSc. a prof. MUDr. Vladimíra Lonského, Ph.D. do funkce
člena OR Chirurgie, Komise pro SDZ a Komise pro obhajoby.
- doc. MUDr. Sylvy Skálové, Ph.D. do funkce jako člena OR Pediatrie, Komise pro SDZ a
Komise pro obhajoby.
7. Vědecká rada aklamací schválila návrh podkladů pro udělení akreditace nového doktorského
studijního programu Veřejné zdravotnictví se standardní dobou studia 4 roky.
8. Vědecká rada tajným hlasováním schválila, aby doc. MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D. byl
navržen na Cenu ministra zdravotnictví za rok 2015.
Příští zasedání VR se uskuteční dne 5. dubna 2016.
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