Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové
Univerzity Karlovy v Praze
Zápis ze 7. zasedání konaného dne 13. 12. 2006
Přítomni: K. Hrušková, dr. Jílek, M. Jungmann, dr. Karlíčková, dr. Kastner, dr. Kotlářová,
mgr. Křoustek, ing. Kubíček, P. Los, dr. Siatka, dr. Šatínský, I. Šenitková, dr. Šimůnek,
V. Šumpichová, doc. Trejtnar, mgr. Valášková, dr. Vávrová, doc. Zatloukal, F. Zemek
Hosté: doc. Hrabálek, prof. Lázníček, doc. Polášek, doc. Pour, ing. Šlamborová, doc. M.
Doležal
Omluveni: M. Dvořáková, P. Hořínková
Neomluven: mgr. Hübl
Navržený program:
1. Zahájení a schválení programu
2. Vystoupení děkana a proděkanů
3. Podmínky pro přijetí do doktorského studia pro akad. rok 2007/2008
4. Projednání nového vnitřního předpisu FaF UK „Pravidla pro přiznávání stipendií“
5. Hodnocení výuky studenty
6. Různé
1. Zahájení a schválení programu
Zasedání zahájil místopředseda AS ing. Kubíček ve 14.00 hod. (ukončeno v 15.10 hod).
2. Vystoupení děkana a proděkanů
Doc. Hrabálek informoval o udělení Ceny Ministra školství pro dr. L. Novákovou a Staškovy
ceny za publikaci v oblasti onkologie dr. P. Pávkovi.
Doc. Polášek informoval o aktivitách v rámci Visegrádské čtyřky.
3. Podmínky pro přijetí do doktorského studia pro akad. rok 2007/2008
Doc. Pour předložil s úvodním komentářem návrh Přijímacích podmínek do doktorských
studijních programů příslušných oborů pro akad. rok 2007/2008. Do doktorského studia by se
měli uchazeči přihlásit včetně konkrétního tématického zaměření výzkumu.
4. Projednání nového vnitřního předpisu FaF UK „Pravidla pro přiznávání stipendií“
Prof. Lázníček předložil definitivní návrh tohoto předpisu, který byl předběžně diskutován již
na minulých zasedáních AS. Po krátké rozpravě se uskutečnilo hlasování.
5. Hodnocení výuky studenty
Doc. M. Doležal pověřený děkanem jako poradce pro hodnocení výuky seznámil AS
s možnostmi a realitou hodnocení výuky studenty na jiných VŠ. Na většině VŠ toto
hodnocení organizují studenti samostatně, na rozdíl od FaF, kde jsou studenti do hodnocení
zapojeni pouze jako respondenti. Zmínil výhody přímého vyhodnocování dotazníků
v elektronické formě. V rozpravě vystoupili dr. Jílek, doc. Zatloukal, V. Šumpichová,
F. Zemek, prof. Lázníček a další členové AS.
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6. Různé
I. Šenitková informovala o aktuálním stavu voleb do AS FaF pro 1. ročník.
Dr. Jílek doporučil v souvislosti s kreditním systémem zavedení tutorů pro studenty.
Bohatá rozprava se rozproudila na téma stanovených prerekvizit k některým předmětům
i obecně k jejich smyslu. Vystoupili: V. Šumpichová, doc. Zatloukal, dr. Kastner, dr. Jílek,
ing. Kubíček, I. Šenitková.
Příští zasedání AS se uskuteční 21.2.2007, pokud nebude nezbytné se sejít v původně
plánovaném termínu 10.1.2007.
Usnesení:
Usnesení 7-1: AS schvaluje pořad jednání. (Hlasování: jednomyslně.)
Usnesení 7-2: AS bere na vědomí sdělení děkana a proděkana.
Usnesení 7-3: AS schvaluje Podmínky pro přijetí ke studiu v doktorských studijních
programech pro ak.r. 2007/2008 v předloženém znění. (Hlasování: jednomyslně.)
Usnesení 7-4: AS schvaluje návrh Pravidel pro přiznávání stipendií na Farmaceutické
fakultě v Hradci Králové v předloženém znění. (Hlasování /ze 17 přítomných/:
16 pro – 0 proti – 1 se zdržel)
Usnesení 7-5: Hodnocení výuky studenty bude probíhat pod garancí studentského sboru AS
a studijní komise AS ve spolupráci s vedením fakulty.
Usnesení 7-6: AS bere na vědomí informaci o stavu voleb do AS FaF pro 1. ročník. Volby
se uskuteční dne 19.12.2006.
Usnesení 7-7: AS bere na vědomí informace uvedené v bodě 6.
Usnesení 7-8: Příští zasedání AS se uskuteční 21.2.2007, pokud nebude AS svolán dle
plánu dne 10.1.2007.
V Hradci Králové dne 18.12.2006
Zapsala: dr. Karlíčková
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Ověřila: dr. Kotlářová

