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POZVÁNKA
(2. verze)
na zasedání Akademického senátu Přírodovědecké fakulty UP,

které se bude konat
dne 18. května 2022 ve 13:00 ve velké zasedací místnosti děkanátu PřF

Návrh programu:

1. Ověření zápisu ze zasedání konaného dne 9. března 2022

2. Kontrola plnění usnesení z minulých zasedání

3. Informace z AS UP a RVŠ

4. Výroční zpráva o činnosti Přírodovědecké fakulty UP za rok 2021

5. Podmínky přijímacího řízení Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
pro akademický rok 2022/2023

6. Záměr akreditace navazujícího magisterského studijního programu Analytický
biochemik

7. Výroční zpráva o hospodaření Přírodovědecké fakulty UP za rok 2021

8. Studentská rubrika

9. Různé

Ad 1 (ověření zápisu z minulého zasedání):
V souladu s Postupem ve věci pravidel pro pořizování zápisu ze zasedání AS PřF UP senát na
následujícím zasedání schvaluje svůj zápis z minulého zasedání. K ověření nyní máme zápis
ze zasedání č. 15 konaného dne 9. března 2022, který vám byl rozeslán 19. března 2022 a je
uveřejněn na webu senátu
(https://files.upol.cz/sites%2Fpub%2FPubDAO%2FZapis-jednani-AS-PrF-09-03-2022-signed.
pdf).
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Návrh usnesení:
AS PřF UP schvaluje zápis ze zasedání č. 15 konaného dne 9. března 2022 ve znění rozeslaném
senátorům a elektronicky podepsaném předsedou senátu dne 19. března 2022.

Se souhlasem předsednictva získaným 12. dubna se konala dvě hlasování per rollam. První
hlasování k záměru studijního programu Matematika bylo zahájeno 19. dubna a skončeno
získáním hlasů všech senátorů dne 21. dubna, výsledek 21 PRO návrh, 0 PROTI, nikdo se ne-
zdržel, návrh usnesení byl přijat. Druhé hlasování k návrhu PřF na majetkové vypořádání s VŠÚ
CATRIN bylo zahájeno dne 20. dubna a skončeno získáním hlasů všech senátorů 24. dubna,
výsledek hlasování 21 PRO návrh, 0 PROTI, nikdo se nezdržel, návrh usnesení byl přijat. Zá-
pisy o jednotlivých hlasováních jsou uveřejněny na webu senátu: https://www.prf.upol.cz/
fileadmin/userdata/PrF/Akademicky_senat/2022/2022_04_22_per_rollam_Zamer_matematika.pdf,
https://www.prf.upol.cz/fileadmin/userdata/PrF/Akademicky_senat/2022/2022_04_25_per_rollam_

Majetek_CATRIN.pdf.

Ad 4 (výroční zpráva o činnosti PřF 2021):
Pan děkan předkládá Výroční zprávu o činnosti PřF za rok 2021. Znění zprávy je rozesláno jako
příloha této pozvánky. V souladu s čl. 10 Statutu PřF senát tuto zprávu schvaluje. Případné
připomínky adresujte paní kolegyni Petrželové (dagmar.petrzelova@upol.cz) do 11. května.

Návrh usnesení:
Akademický senát PřF UP schvaluje Výroční zprávu o činnosti Přírodovědecké fakulty Univerzity
Palackého za rok 2021.

Ad 5 (podmínky přijímacího řízení 2022/2023):
Pan proděkan Říha z pověření pana děkana předkládá senátu Podmínky přijímacího řízení
Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pro akademický rok 2022/2023 (ke
studiu v AR 2023/2024). Dokument je rozeslán jako příloha pozvánky. V souladu s čl. 10, odst.
1, písm. e) Statutu PřF senát tyto podmínky schvaluje. Případné připomínky prosím adresujte
panu proděkanu Říhovi (jan.riha@upol.cz) do 16. května.

Návrh usnesení:
Akademický senát PřF UP schvaluje Podmínky přijímacího řízení Přírodovědecké fakulty Univer-
zity Palackého v Olomouci pro akademický rok 2022/2023.

Ad 6 (záměr akreditace – Analytický biochemik):
Pan proděkan Říha z pověření pana děkana předkládá senátu záměr akreditace navazujícího
magisterského studijního programu Analytický biochemik. Podklady k tomuto záměru vám
byly přiloženy k pozvánce. Senát se k záměru vyjadřuje pouze jeho vzetím na vědomí. Případné
připomínky prosím adresujte panu proděkanu Říhovi (jan.riha@upol.cz) do 16. května.

Návrh usnesení:
AS PřF UP bere na vědomí záměr akreditace navazujícího Mgr. studijního programu Analytický
biochemik.

Ad 7 (výroční zpráva o hospodaření PřF 2021):
Pan děkan předkládá senátu Výroční zprávu o hospodaření Přírodovědecké fakulty Univerzity
Palackého za rok 2021. Znění zprávy je rozesláno jako příloha této pozvánky. V souladu s čl.
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10 Statutu PřF senát tuto zprávu schvaluje. Případné připomínky prosím adresujte předsedovi
EK AS PřF prof. Fiuráškovi (jaromir.fiurasek@upol.cz) do 10. května do 12:00.

Návrh usnesení:
Akademický senát PřF UP schvaluje Výroční zprávu o hospodaření Přírodovědecké fakulty Univer-
zity Palackého za rok 2021.

V Olomouci, dne 4. května 2022 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Karel Lemr
předseda AS PřF UP

2. verze: doplnění bodu 7 (výroční zpráva o hospodaření) dne 4. května
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