Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové
Univerzity Karlovy v Praze
Zápis z 11. zasedání konaného dne 23. 5. 2007
Přítomni: J. Ćwierz, K. Hrušková, dr. Jílek, M. Jungmann, dr. Karlíčková, dr. Kastner, dr.
Kotlářová, mgr. Křoustek, ing. Kubíček, P. Los, dr. Siatka, mgr. Spáčil, dr. Šimůnek, K.
Škrášková, doc. Trejtnar, dr. Vávrová, doc. Zatloukal, F. Zemek
Hosté: doc. Hrabálek, prof. Dršata, prof. Lázníček, prof. Pour, ing. Šlamborová
Omluveni: dr. Šatínský, I. Šenitková, V. Šumpichová, mgr. Valášková
Navržený program:
1. Zahájení a schválení programu
2. Vystoupení děkana a proděkanů
3. Projednání Výplaty celé další mzdy ve výplatách za květen 2007
4. Různé
1. Zahájení a schválení programu
Zasedání zahájil místopředseda AS ing. Kubíček ve 14.00 hod., hlasováním byl přijat
navržený program. Zasedání bylo ukončeno ve 14.30 hod.
2. Vystoupení děkana a proděkanů
Doc. Hrabálek informoval o postupu stavebních prací na fakultě; náhradním řešení při
odstavení počítačové sítě na severní budově během oprav opláštění; vyklizení chemikálií
z Flošny (asi 5 tun bylo ekologicky zlikvidováno); o vytvoření Vědecké rady ČLK a o konání
nadnárodního kola SVK v Zentivě.
Prof. Lázníček uvedl přehled počtu studentů, kteří získali prospěchové stipendium. Studijní
program Farmacie: 28 (2. roč.), 18 (3. roč.), 31 (4. roč.), 16 (5. roč.). Studijní program Zdrav.
bioanalytika: 2 (2. roč. bc.), 3 (1. roč. návazného mgr.).
Prof. Dršata oznámil, že pro studijní program Zdrav. bioanalytika byla na Min. zdravotnictví
získána pro všechny naše obory akreditace pro zdravotnické povolání.
3. Projednání Výplaty celé další mzdy ve výplatách za květen 2007
Ing. Šlamborová předložila s úvodním komentářem návrh na výplatu celé další mzdy ve
výplatách za květen 2007. V bohaté diskuzi dále vystoupili dr. Vávrová („13. plat“ by neměl
být vyplacen paušálně, ale podle vymezených zásluh), prof. Pour (letos budou opět odměny
za publikace podle impakt faktorů) , doc. Hrabálek, dr. Šimůnek a ing. Kubíček.
4. Různé
Bylo projednána potřeba voleb na Katedře farmaceutické technologie, pověření předsednictva
AS konáním na prázdniny a stanoven termín příštího zasedání.
Usnesení:
Usnesení 11-1: AS schvaluje pořad jednání. (Hlasování: jednomyslně.)
Usnesení 11-2: AS bere na vědomí sdělení děkana a proděkanů.
Usnesení 11-3: AS schvaluje Výplatu celé další mzdy ve výplatách za květen 2007
(Hlasování: 15 pro – 3 se zdrželi.)
Usnesení 11-4: AS vyhlašuje volby na Katedře farmaceutické technologie, organizací voleb
pověřuje doc. Zatloukala.
Usnesení 11-5: AS pověřuje předsednictvo na období prázdnin usnášením se na
vyjádřeních senátu. (Hlasování: jednomyslně.)
Usnesení 11-6: Příští zasedání AS se koná dne 20. 6. 2007 ve 13.30 hod.
V Hradci Králové dne 28.5.2007
Zapsala: dr. Karlíčková

Ověřila: dr. Kotlářová

