POZVÁNKA – 2. doplnění
na 8. zasedání Akademického senátu Přírodovědecké fakulty UP,
které se bude konat
dne 26. května 2021 ve 13:00 ve velké zasedací místnosti děkanátu PřF

Ad 3:
(Informace z AS UP a RVŠ)
Pan děkan žádá senát, aby vyslovil souhlas s navržením dvou kandidátů do Rady
pro vnitřní hodnocení za Přírodovědeckou fakultu. Níže naleznete zdůvodnění
naléhavosti zařazení tohoto bodu. Vzhledem k termínu předložení tohoto návrhu
žádám senátorky a senátory, kteří cítí, že neměli dostatečný čas se s bodem seznámit, aby na zasedání neváhali případně uplatnit námitku v souladu čl. 2 odst. 9
písm. b) Jednacího řádu.
Zdůvodnění zařazení od pana proděkana J. Říhy:
Vážené senátorky, vážení senátoři,
dnem 1.7.2021 končí mandát současných členů Rady pro vnitřní hodnocení UP. Dle
Statutu UP:
Celkový počet členů RVH UP je 15. Předsedou RVH UP je rektor UP. Místopředsedu
RVH UP jmenuje rektor UP z akademických pracovníků UP, kteří jsou profeso- ry nebo
docenty. Členem RVH UP je vždy předseda AS UP. Čtyři členy RVH UP jmenuje rektor
UP na návrh AS UP, z toho je jeden člen RVH UP vždy jmenován z řad studentů UP,
čtyři členy RVH UP jmenuje rektor UP na návrh VR UP. Zbylé členy jmenuje rektor
UP dle vlastního uvážení.
Na jednání AS UP dne 19.5.2021 bylo schváleno, že návrhy za fakulty může předložit děkan nebo fakultní akademický senát. Termín pro nominace je do 20.6.2021.
Z těchto důvodů žádáme AS PřF o projednání nominací již na jednání 26.5.2021. Za
vedení PřF UP navrhujeme stávající členy RVH UP doc. RNDr. Irenu Smolovou, Ph.D.
a doc. RNDr. Romana Kubínka, CSc. Oba kandidáti s nominací souhlasí.
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Návrh usnesení:
Akademický senát navrhuje doc. RNDr. Irenu Smolovou, Ph.D., a doc. RNDr. Romana Kubínka, CSc., členy Rady pro vnitřní hodnocení UP.

digitálně podepsáno
. .Karel
. . . . . .Lemr
. . . . . (k.lemr@upol.cz)
....................

V Olomouci, dne 21. května 2021

Karel Lemr
předseda AS PřF UP
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