
Zápis AS LF MU  

 

Ze dne 22. února 2011 ve 14, 00 hodin v zasedací místnosti děkanátu Lékařské fakulty č. 432 

Přítomno: 30 senátorů, 
Omluveni senátoři: Krejčířová, Zbořil, Špinarová 
Hosté: prof. Mayer, prof. Vaněk, prof. Táborská  

 

Program: 

1/  Schválení zápisu z posledního jednání AS LF ze dne 25.1.2011 a schválení programu jednání 
2/  Zpráva děkana 
3/  Úprava přílohy statutu LF – „Organizační struktura“  
4/  Návrh na změnu jednacího a volebního řádu LF  
5/ Návrh poplatků za studium pro akademický rok 2011/12 (přednese proděkanka Táborská) 
6/  Různé  

 

1/  Schválení zápisu z jednání AS LF ze dne 25.1.2011 a schválení programu jednání 

Akademický senát Lékařské fakulty schválil předložený program a schválil pozměněný program 

jednání, přičemž zpráva děkana LF byla přesunuta před diskusi o změnu jednacího a volebního řádu.  

2/ Zpráva děkana LF 

Děkan LF ve své zprávě navázal na zprávu ze zasedání dne 25.1.2011. Připomenul nadcházející 

celofakultní konferenci, jež se týká studia ve studijních programech Ph.D., která se uskuteční dne 

29.3.2011.  

V období od posledního zasedání AS LF získala LF projekt na inovaci výuky farmakologie a zároveň byl 

podán projekt na komplexní reformu studia lékařských oborů v rámci výzvy OPVK. Vedení LF oživilo 

myšlenku oceňování nejlepších studentů, pro které se chystají motivační benefity. Vedení LF dále 

dokončuje dlouhodobý záměr fakulty a představilo strategii LF vedení Masarykovy univerzity. 

Začátkem března proběhne jednání s první nemocnicí, ve které má LF kliniky o konkrétní podobě 

smlouvy o spolupráci, jež má mimo jiné zajistit větší flexibilitu studentských praxí na klinikách. 

Koncem února se zástupci LF zúčastní jednání o vztazích mezi výzkumnými strukturami CEITEC a ICRC.  

3/  Úprava přílohy statutu LF – „Organizační struktura“ 

Akademický senát schválil předložené znění přílohy statutu LF „Organizační struktura“, jež bylo 

rozšířeno o seznam pracovišť LF. Znění přílohy po zapracování připomínek tvoří přílohu tohoto 

zápisu. 

 

 



4/ Novela jednacího a volebního řádu 

Akademický senát prodiskutoval návrh jednacího a volebního řádu předložený děkanem LF k diskusi. 

O konečném znění jednacího a volebního řádu bude AS LF jednat na zasedání 8. Března 2011 po 

zapracování připomínek senátorů právním oddělením děkanátu. 

5/ Návrh poplatků za studium pro akademický rok 2011/12  

Akademický senát schválil návrh prof. Táborské na změnu výše poplatku za prodlouženou dobu 

studia, jež je vyměřován na základě §58/3 zákona č. 111/1998. Výše poplatku činí 19800 Kč za 

každých započatých šest měsíců studia.   

6/ Různé 

Senátor Válek předložil AS LF znění otevřeného dopisu, jež adresoval vedení LF. Dopis se týkal 

znepokojující pozice studentů doktorských studijních programů, jež mají částečné úvazky ve 

fakultních nemocnicích.  Text dopisu je přílohou tohoto zápisu. Děkan LF v reakci uvedl, že tímto 

problémem se vedení LF již začalo systematicky zabývat, a problém chce diskutovat zejména na 

chystané celofakultní konferenci o Ph.D. studiu.  

Předseda AS LF poděkoval přítomným za diskusi a oznámil nejbližší termíny zasedání, které jsou 

8.3.2011, 26.4.2011 a 24.5.2011. 

  

 


