Akademický senát

V Hradci Králové dne 10. dubna 2019

Usnesení přijatá na 14. zasedání konaného
dne 10. dubna 2019
Usnesení 14-1:

AS FaF UK schválil program 14. zasedání AS FaF UK.

Usnesení 14-2:

AS FaF UK vzal na vědomí informace od vedení fakulty.

Usnesení 14-3:

AS FaF UK projednal návrh předloženého Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo
ze dne 2. 8. 2018 mezi Bogle Architects a Univerzitou Karlovou
a souhlasí s jejím uzavřením.

Usnesení 14-4:

AS FaF UK projednal návrh předložené Směnné smlouvy č. 64/2019
mezi Univerzitou Karlovou a Statutárním městem Hradec Králové
a souhlasí s jejím uzavřením.

Usnesení 14-5:

AS FaF UK projednal otázky spojené se svěřením výkonu správy majetku
nemovitostí FaF UK, konkrétně pozemku st. p č. 1376/1, pozemku
p. č. 92/4. pozemku p. č. 92/25, pozemku p. č. 92/26, pozemku
p. č. 92/37, pozemku p. č. 80 v katastrálním území Malšovice u Hradce
Králové, vedených u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj,
Katastrální pracoviště Hradec Králové, na listu vlastnictví č. 3985,
a souhlasí s jeho přijetím.

Usnesení 14-6:

AS FaF UK schválil Pozměňovací návrh Podmínek přijímacího řízení pro
akademický rok 2020/2021 do magisterského studijního programu
Farmacie v prezenční formě studia předložený Mgr. Matoušem.

Usnesení 14-7:

AS FaF UK se neztotožňuje s původně navrhovaným průměrem 1,30 pro
upuštění od přijímací zkoušky pro studijní program Farmacie a
doporučuje znovu otevřít diskuzi.
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Usnesení 14-8:

AS FaF UK projednal návrh podmínek pro přijetí ke studiu
pro akademický rok 2020/2021 do magisterského studijního programu
Farmacie v prezenční formě studia, do bakalářského studijního
programu Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví v prezenční
a kombinované formě studia a do navazujícího magisterského
studijního programu Zdravotnická bioanalytika se studiem Odborný
pracovník v laboratorních metodách v prezenční formě studia ve znění
pozměňovacího návrhu předloženého Mgr. Matoušem a doporučuje
jeho zadání do Studijního informačního systému Univerzity Karlovy a
předložení k posouzení rektorovi UK.

Usnesení 14-9:

AS FaF UK schválil podmínky pro přijímací řízení pro studium
v doktorských studijních programech II na FaF UK pro akademický rok
2019/2020.

Usnesení 14-10:

AS FaF UK projednal návrh Opatření děkana – Pravidla pro stanovení
mzdového tarifu a vyjadřuje souhlas s tímto opatřením děkana
v předložené podobě.

Usnesení 14-11:

AS FaF UK schválil zápis z 13. zasedání AS FaF UK konaného dne
5. března 2019.

Usnesení 14-12:

AS FaF UK vzal na vědomí informace z bodu Různé.

Zapsal: Mgr. Petr Matouš

Ověřil: doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D.

