Zasedání Kolegia děkana dne 16. ledna 2018

Zápis z jednání Kolegia děkana Lékařské fakulty UK v Plzni
16. ledna 2018
9:00 – 11:30 hod
Přítomni:
prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc.
prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.
prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.
doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc.
doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc.
doc. MUDr. Jaroslav Slípka, CSc.
doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D.
Ing. Marie Klečková
MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.
doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D.
MUDr. Kristýna Bajcurová
Omluveni:
prof. MUDr. Alena Skálová, CSc.
Kontrola zápisu z minulého zasedání Kolegia děkana: 19. prosince 2017
Projekty OP VVV
prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc.
K dostavbě UniMeC II:
 dokončuje se kácení dřevin
 ZD na zhotovitele stavby – postoupena ke schválení do orgánů UK, bude také zasláno
na kontrolu řídícímu orgánu
 dokončuje se realizační dokumentace stavby (VPÚ)
 ZD na technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP je zaslána ke kontrole řídícímu
orgánu
Informace děkana fakulty
prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc.
Dne 15/1/2018 se děkan zúčastnil zasedání Rozšířeného kolegia rektora, z programu:






dokončuje se nominace na složení Vědecké rady UK (69 členů)
návrh na vytvoření koordinačních rad doktorských studijních programů a oborů na UK
aktuální informace k OP VVV na UK
bilanční zpráva o naplňování Dlouhodobého záměru UK v roce 2017
záměr ustavení dceřiné společnosti UK pro transfer technologií (Carolina)
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 Donatio Universitatis Carolinae – nominace kandidátů do 31/1/2018 – výzkumná
podpora
 Bolzanova cena – deadline nominací 15/3/2018
 7/3/2018 – Inaugurace rektora UK
 5/4/2018 – Slavnostní shromáždění akademické obce k založení UK
 řeší se nové složení Rady pro vědu a vzdělání
 MŠMT poskytne UK 286 mil. Kč na specifický výzkum a GA UK
 proběhne anketa o principech rozdělování finančních prostředků na UK (dle 1. LF není
rozdělování prostředků na UK transparentní a znevýhodňuje lékařské fakulty)
 DSP – děkani fakult provedou redukci školitelů a hodnotitelů
 smlouva s AV ČR – požadavek ze strany AV, aby byla uvedena na diplomech DSP
studentů
 do 31/1/2018 – odeslat RUK náhled na uspořádání DSP (LFP uspořádání podle
jednotlivých klinických oborů)
 koncept „Sítě evropských univerzit“ – fakulty budou dotázány na programy pro
spolupráci se zahraničními univerzitami
•
•
•

Děkan fakulty dále informoval o jednání s rektorem ze dne 3/1/2018 – řešena
dostavba kampusu a roční hodnocení výkonů fakulty
Dne 25/1/2018 – Hodnotící komise Národního akreditačního úřadu (NAÚ) na LF UK
v Plzni
Dne 18/1/2018 – Oslava třiceti let U3V na fakultě – zahájí děkan fakulty

Závěr:
Donatio Universitatis Carolinae – KD nominuje doc. Ing. Jaroslava Hrabáka, Ph.D.
KD nesouhlasí s návrhem uvádět AV ČR na diplomy DSP studentů.

Studijní záležitosti – Všeobecné lékařství
prof. MUDr. Alena Skálová, CSc.
(omluvena, referát přednesla v zastoupení tajemnice fakulty Ing. Marie Klečková)
•

KD bylo předloženo ke schválení rozdělení studentů 5. ročníku Všeobecného lékařství
na stáže do nemocnic v 6. ročníku, rozdělení bylo provedeno tak, že studenti, kteří
projevili během studia nějakou aktivitu a nasbírali bodové zvýhodnění jsou umístěni
do FN Plzeň, ostatní studenti bez dostatečného počtu bodů umístěni podle preferencí
v jejich žádosti do Českých Budějovic nebo Ústí nad Labem. Studenti, kteří chtěli do
jiných nemocnic než smluvních a nemocnice i garanti předmětů jim udělili souhlasné
stanovisko, jsou zařazeni do nemocnice, kterou požadovali.
• Dne 13/2/2018 – promoce absolventů
Promotoři – prof. Třeška, doc. Müllerová, prof. Skálová
• Dne 31/12018 – Den otevřených dveří (zajištěna prezentace studentských spolků)
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Závěr:
KD souhlasí s navrženým rozdělením studentů 5. ročníku Všeobecného lékařství na stáže do
nemocnic v 6. ročníku.

Specializační vzdělávání
prof. MUDr. Alena Skálová, CSc.
•

K 1/1/2018 celkem 679 zařazených lékařů

•

K dnešnímu dni bylo vydáno 527 certifikátů o absolvování základního kmene

•

V roce 2018 bude LF UK v Plzni hostit atestační zkoušky z následujících oborů:

 jarní termín: cévní chirurgie, endokrinologie a diabetologie, hygiena a epidemiologie,
lékařská genetika, pneumologie a ftizeologie, vnitřní lékařství, angiologie a
traumatologie
 podzimní termín: anesteziologie a intenzivní medicína, dětská chirurgie, dětská
neurologie, geriatrie, hematologie a transfúzní lékařství, hygiena a epidemiologie,
kardiochirurgie, kardiologie, neurochirurgie, nukleární medicína, radiologie a
zobrazovací metody a angiologie
•

Od 1/1/2018 je předsedou Koordinační oborové rady pan docent MUDr. Stanislav
Plíšek, Ph.D. z Hradce Králové

•

Od 15/1/2018 nastoupila na referát specializačního oddělení nová referentka Mgr.
Iveta Mašková

Prorektorka pro studijní záležitosti
prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.
•

Prorektorka vyjadřuje souhlas s centralizací některých studijních oborů

Rozvoj fakulty a vztahy mezi LF a FN
doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D.
Projektové a investiční oddělení:
 OP VVV – „Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ“ - „Nábyteček“ – dokončen
sběr podkladů a odesláno RUK
 Dostavba UniMeC II – viz referát děkana fakulty
 Na LFP přijato 10 projektů v rámci programu OP VVV (dostavba UniMeC + ostatní
projekty), dalších 55 projektů bylo podáno; oddělení aktuálně zpracovává roční
závěrečné a průběžné zprávy všech řešených projektů
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 Oficiálně byl přijat projekt FIND (Fighting Infectious Diseases) – probíhají přípravné
práce
Středisko vědeckých informací:
 Czech Elib – národní licenční centrum nově zajišťuje nákup elektronických
informačních zdrojů (finanční prostředky na časopisy byly SVI zredukovány)
 Personální identifikátory pro identifikaci autora publikovaného výsledku na UK – u
nových nástupů na LFP primární informace o zadávání PI podává oddělení osobní a
mzdové (na SVI zajišťuje Mgr. Michaela Matoušková)
Public relations:
 v přípravě ples fakulty, inaugurace děkana, časopis Facultas Nostra

Studijní záležitosti – Zubní lékařství
Sociální záležitosti studentů
doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc.
•

Na Cenu Hlávky za knižní práci nominována monografie:
STOMATOCHIRURGIE – KLINICKÉ ASPEKTY MKN – 10, autoři: MUDr. Pavel Andrle,
MUDr. et MDDr. Jiří Genčur, MUDr. et MUDr. Lukáš Hauer, Ph.D., MUDr. Lubor
Hostička, MUDr. Robert Houba, Ph.D., MUDr. Daniel Hrušák, Ph.D., MUDr. et MDDr.
Jan Jambura, MUDr. et MUDr. Vladimír Machoň, MUDr. Petr Pošta

•

V řešení krádeže v šatnách mediků – Bc. Milan Topinka (technický náměstek ředitele
FN Plzeň)

•

Byla zveřejněna Anketa studentů

Studijní záležitosti – zahraniční výuka
doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc.
•

Oddělení ve fázi jednání o termínech přijímacích řízení – předběžně dojednáno
v Itálii, Řecku, Německu – velký zájem o studium na LFP

•

Stanoven termín pro přijímací řízení v Plzni – 6/6/2018

•

Zahraniční uchazeči o studium musí předložit nostrifikaci ze střední školy

•

Stále není zajištěna lékařská péče o zahraniční studenty

•

Studentce Všeobecného lékařství Nikoletě Mellisaridou, která nenastoupila ze
zdravotních důvodů ke studiu do 2. ročníku a školné uhradila, bude vrácena polovina
školného
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Věda a výchova
prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.
•

Počty studentů celkem 188 (prezenční forma 69, kombinovaná forma studia 119)

•

Přijímací řízení 2018/2019 – vypsáno 77 témat ve 13 studijních programech, z toho
23 témat v angličtině (přihlášky od 1/1/2018 – 30/8/2018)

•

Dne 25/1/2018 zasedání VR LFP – z programu:
Obhajoba habilitačního řízení MUDr. Hynka Mírky, Ph.D.
Obhajoba habilitačního řízení MUDr. Petra Zemana, Ph.D.
Zahájení jmenovacího řízení doc. MUDr. Denisy Kacerovské, Ph.D.

•

MUDr. Jiří Liška, CSc., podal odvolání proti rozhodnutí VR LFP ve věci jeho HŘ požaduje po děkanovi fakulty, aby se vyjádřil k jeho dopisu ze dne 19/12/2017
(odpověď připraví právník fakulty)

•

HR Award – klíčová aktivita KA1
Základním cílem této klíčové aktivity je získání a udržení certifikátu HR Award, který
uděluje Evropská komise výzkumným institucím, které implementují strategii HRS4R
(The Human Resources Strategy for Researchers).
Certifikát se uděluje univerzitě jako celku (nutná spolupráce RUK se součástmi UK).
Deadline konec 2/2018
Více informací koordinátor LFP: Ing. Daniela Vyzrálová

Zahraniční vztahy
doc. MUDr. Jaroslav Slípka, CSc.
•

Ve dnech 20. - 25. května proběhnou Dny UK v Itálii za účelem prohloubení vědecké a
vzdělávací spolupráce na tamějších univerzitách (Řím, Milán, Padova, Florencie) –
zúčastní se prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.

•

Na webu fakulty zveřejněna nabídka na jednoměsíční letní kurzy němčiny na
partnerských univerzitách – deadline 20/2/2018
Proběhne VŘ na základě motivačních dopisů, CV

•

Zveřejněna nabídka Paul Robitschek Scholarship – stipendium určené českým a
slovenským studentům VŠ, kteří v jeho rámci absolvují dvousemestrální studium na
University of Nebraska-Lincoln. – školné, poplatky, ubytování pokryjí – deadline
1/3/2018

•

Zahájeno podávání žádostí do fakultního Institucionálního rozvojového plánu na
podporu mobility v roce 2018
Info na webu fakulty
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Akademický senát
doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D.
MUDr. Kristýna Bajcurová
•

V přípravě Inaugurace děkana dne 1/2/2018 od 10:00 hod v Modré posluchárně
v součinnosti s PR LFP

•

Dne 18/1/2018 proběhne zasedání Akademického senátu LFP – na programu mimo
jiné volba nových místopředsedů AS LFP

Informace z FN Plzeň
MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.
•

Na pozici přednosty Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny byl
uveden doc. MUDr. Jan Beneš, Ph.D.

•

Dne 9/2/2018 - ples FN Plzeň v Parkhotelu

•

Probíhá rekonstrukce urgentního příjmu

•

K výstavbě ve FN:
vysoutěžen zhotovitel nového pavilonu Psychiatrie
soutěžen projektant stavby Chirurgického pavilonu

•

Na MZd ČR podána žádost na zřízení Kardiologické kliniky ve FN Plzeň

Tajemnice fakulty
Ing. Marie Klečková
•

Formou prezentace předložila tajemnice fakulty Kolegiu děkana hospodářský
výsledek ke dni 15/1/2018 a významné ukazatele hospodaření za období 2011-2017

Zapsala: Olga Křišťálová
Schválil: prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc., děkan fakulty
Příští zasedání Kolegia děkana bylo stanoveno na úterý 20/2/2018 od 9:00 hod v pracovně
děkana fakulty.
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