Akademický senát FZS TUL
| Zápis z jednání

Zápis č. 1/19 z jednání Akademického senátu FZS TUL dne 6. května 2019
Přítomni: Matěj HAVRÁNEK, Jaromír HONS, Martin KRAUSE, Miroslav RYBA, Michael SAMEŠ, Petr ZÁRUBA
Omluveni: Jiří BENEŠ, Tomáš ROUBÍČEK, Jana WOLESKÁ
Neomluveni: Hosté: Karel Cvachovec (děkan), Marie Froňková (proděkanka pro vzdělávací a pedagogickou činnost),
Vladimír Valenta (proděkan pro vnější a zahraniční vztahy), Lenka Kozáková (tajemnice FZS TUL)
Zahájení: Předseda zahájil jednání Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií Technické univerzity
v Liberci (dále jen AS FZS TUL) a konstatoval jeho usnášeníschopnost.
Skrutátoři:

Miroslav Ryba
Matěj Havránek
Hlasování (v pořadí pro-proti-zdržel se): 4-0-2
Program jednání:
1 Zápis č. 6/18 z jednání Akademického senátu FZS TUL dne 5. prosince 2018
2 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2018
3 Návrh rozpočtu fakulty na rok 2019
4 Návrh garanta studijního programu Radiologická asistence
5 Akreditační spis Radiologická asistence
6 Informace o průběhu akreditací studijních programů
7 Informace o organizaci odborných praxí a Studentské hodnocení odborných praxí
8 Informace o činnosti fakulty (vzdělávací a pedagogická činnost, vědecko-výzkumná činnost, vnější
a zahraniční vztahy)
9 Různé
Hlasování (v pořadí pro-proti-zdržel se): schváleno tichým souhlasem

1

Zápis č. 6/18 z jednání Akademického senátu FZS TUL dne 5. prosince 2018

Předseda AS FZS TUL představil zápis č. 6/18 z jednání AS FZS TUL.
Diskuze: bez připomínek.
Návrh usnesení: AS FZS TUL schválil Zápis č. 6/18 z jednání Akademického senátu FZS TUL
dne 5. prosince 2018.
Hlasování (v pořadí pro-proti-zdržel se): 6-0-0

2

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2018

Tajemnice fakulty přednesla zprávu o hospodaření FZS TUL za rok 2018.
Diskuse:
Tajemnice fakulty senát informovala, že byla vytvořena finanční rezerva pro další rok (např. pro podporu
vědecko-výzkumné činnosti fakulty). Předpokládá se nárůst nákladů na mzdy, plochy a režie. Pro další rok
je předpokládán kladný výsledek hospodaření. Proděkanka představila nové projekty, prostřednictvím
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kterých bude inovováno vybavení FZS TUL. Dále informovala o stavebních úpravách (např. kartové přístupy,
dlažba, výtah).
Návrh usnesení: AS FZS TUL schválil Výroční zprávu o hospodaření za rok 2018.
Hlasování (v pořadí pro-proti-zdržel se): 6-0-0

3

Návrh rozpočtu fakulty na rok 2019

Tajemnice fakulty přednesla návrh rozpočtu na rok 2019.
Diskuse:
Předseda AS FZS TUL upozornil na možnost získat více zdrojů (vznést dotaz na nepřítomného doc. Jiráka).
Proděkan Valenta vznesl dotaz, zda hrozí odebrání ušetřených prostředků z dotace a nevracení přebytků.
Tajemnice fakulty ujistila přítomné, že ušetřené prostředky zůstávají fakultě.
Návrh usnesení: AS FZS TUL schválil Návrh rozpočtu fakulty na rok 2019.
Hlasování (v pořadí pro-proti-zdržel se): 6-0-0

4

Návrh garanta studijního programu Radiologická asistence

Děkan informoval návrhu nového garanta studijního programu Radiologická asistence. V této souvislosti
také informoval o obdržených posudcích NAÚ a dalších krocích, které učinila fakulta.
Diskuze:
Do diskuze o garantovi studijního programu se připojil předseda senátu, vedení fakulty a členové senátu.
Návrh usnesení: AS FZS TUL projednal návrh na nového garanta studijního programu Radiologická
asistence, a to MUDr. Igora Richtra, Ph.D.
Hlasování (v pořadí pro-proti-zdržel se): 6-0-0

5

Akreditační spis Radiologická asistence

Proděkanka přednesla zprávu o stavu procesu akreditace. Přítomné seznámila s obsahem akreditačního
spisu. Předseda AS FZS TUL v této souvislosti senátory informoval o dalším postupu schvalování (včetně
hlasování per-rollam), jelikož je nezbytné žádost o akreditaci předložit na RVH TUL.
Diskuze: Proděkanka dále informovala o uzavření nových smluv o vzájemné spolupráci a o praxi. Dále
o personálním zabezpečení v souvislosti se studijním programem a splnění požadavků NAÚ. Senátoři
vyslovili předběžný souhlas s hlasováním per-rollam.
Návrh usnesení: AS FZS TUL byl informován o procesu žádosti o akreditaci studijního programu
Radiologická asistence.
Hlasování (v pořadí pro-proti-zdržel se): 6-0-0

6

Informace o průběhu akreditací studijních programů

Děkan a proděkanka informovali senát o dalších probíhajících akreditacích studijních programů Všeobecné
ošetřovatelství, Zdravotnické záchranářství, Biomedicínská technika a Biomedicínské inženýrství.
Diskuze:
Členové senátu společně s vedením fakulty diskutovali nad procesem akreditací.
Návrh usnesení: AS FZS TUL byl informován o průběhu akreditací studijních programů Všeobecné
ošetřovatelství, Zdravotnické záchranářství, Biomedicínská technika a Biomedicínské inženýrství.
Hlasování (v pořadí pro-proti-zdržel se): 6-0-0
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7

Informace o organizaci odborných praxí a Studentské hodnocení odborných praxí

Předseda AS FZS TUL představil senátu nový Portál pro registraci odborných praxí, prostřednictvím kterého
si studenti odbornou praxi zaregistrují. Portál dále umožní hodnotit odbornou praxi studenty. Vedení
fakulty také informovalo o uzavření nových smluv s klinickými pracovišti. Dále Petr Záruba přítomné
seznámil s výsledky hodnocení praxe ze zimního semestru z pohledu studentů.
Diskuze:
Předseda poděkoval komoře studentů za organizaci hodnocení odborných praxí a představení výsledků.
Proděkanka poděkovala studentům za vstřícnost. Dále informovala o procesu zlepšení vykonávání
odborných praxí na základě hodnocení praxe. Děkan také zmínil, že probíhají jednání se zástupci
poskytovatelů zdravotnických záchranných služeb ohledně navázání spolupráce.
Návrh usnesení: AS FZS TUL bere vědomí Studentské hodnocení odborných praxí za zimní semestr
akademického roku 2018/2019.
Hlasování (v pořadí pro-proti-zdržel se): 6-0-0

8

Informace o činnosti fakulty (vzdělávací a pedagogická činnost, vědecko-výzkumná činnost, vnější
a zahraniční vztahy)

Předseda vyzval proděkany k informování o jednotlivých činnostech fakulty, proděkan Jirák nebyl přítomen.
Diskuze:
V rámci vzdělávací a pedagogické činnosti proděkanka Froňková upozornila na problém s publikační
a výzkumnou činností fakulty. Vznesla žádost na propojení aktivit projektů a grantů. Informovala o vedení
kvalifikačních prací a o změnách ve výuce. Do diskuze se také zapojili zástupci studentů. Děkan upozornil,
že laboratoře jsou na velmi dobré úrovni a je nutné je více využívat ve vzdělávací a výzkumné činnosti.
Proděkanka informovala o proběhlé soutěži a hodnocení studentů.
V rámci vědecko-výzkumné činnosti fakulty předseda AS FZS TUL hovořil o studentské grantové soutěži,
dopadu Metodiky 17+ a o směrech výzkumů, publikačních činnostech a využití vědeckých konferencí.
Proděkanka doplnila problém systému sběru dat RIV a nutnosti rozšiřování zahraničních vztahů. Také
připomněla nutnost evidovat výsledek publikace a zajistit výstupy i pro FZS.
V rámci vnějších a zahraničních vztahů proděkan Valenta informoval senát o přípravě konferencí, kdy
studenty vyzval k účasti. Proděkan dále zmínil zahraniční mobility a zlepšení informovanosti, poděkoval
studentům za účast na vzdělávacím veletrhu. Předseda AS FZS TUL navrhl zintenzivnit kontakt
s poskytovateli zdravotních služeb, proděkanka doplnila možnost návštěv zástupců zařízení, která mají
zájem se prezentovat.
Členové senátu AS FZS TUL diskutovali nad jednotlivými oblastmi.
Návrh usnesení: AS FZS TUL bere na vědomí informace o činnosti fakulty (vzdělávací a pedagogická
činnost, vědecko-výzkumná činnost, vnější a zahraniční vztahy).
Hlasování (v pořadí pro-proti-zdržel se): 6-0-0

9
9.1

Různé
Informace o setkání akademické obce fakulty

Předseda AS FZS TUL informoval senát o proběhlém setkání akademické obce, které se uskutečnilo
6. května 2019 ve 14:00.
Diskuze:
Předseda AS FZS TUL poděkoval studentům za propagaci a účast na akcích.
9.2

Informace z AS TUL

Předseda AS FZS TUL informoval členy senátu o činnosti AS TUL.
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Předseda senátu ukončil zasedání AS FZS TUL, poděkoval senátorům za účast na jednání a pozval
je na příští zasedání.
Příští zasedání AS FZS TUL: druhá polovina června 2019.

V Liberci dne 6. května 2019

..........................................
Mgr. Magda Holá, DiS.
zapsal tajemník AS FZS TUL

..........................................
Mgr. Martin Krause, DiS.
předseda AS FZS TUL
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