POZVÁNKA
(doplněná)
na zasedání Akademického senátu Přírodovědecké fakulty UP,
které se bude konat
dne 15. června 2022 ve 13:00 ve velké zasedací místnosti děkanátu PřF

Návrh programu:
1. Ověření zápisu ze zasedání konaného dne 18. května 2022
2. Kontrola plnění usnesení z minulých zasedání
3. Informace z AS UP a RVŠ
4. Informace k průběhu přípravy rozpočtu
5. Dodatečné schválení podmínek přijímacího řízení navazujícího magisterského
studijního programu Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví –
Experimentální biologie
6. Projednání revidovaného znění Memoranda o spolupráci v rámci CRH
7. Studentská rubrika
8. Různé
9. Informace rektora Univerzity Palackého k jeho rozhodnutí o vypořádání majetku mezi
PřF a CATRIN (pevný čas zařazení 13:30)

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. 16 konaného dne 18. května 2022, který vám byl rozeslán 26. května 2022 a je
uveřejněn na webu senátu
(https://files.upol.cz/sites%2Fpub%2FPubDAO%2FZapis-jednani-AS-PrF-18-05-2022-signed.
pdf).
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Návrh usnesení:
AS PřF UP schvaluje zápis ze zasedání č. 16 konaného dne 18. května 2022 ve znění rozeslaném
senátorům a elektronicky podepsaném předsedou senátu dne 26. května 2022.

Ad 4 (příprava rozpočtu):
Pan děkan informuje, že v souladu se zněním Statutu PřF projednal návrh rozpočtu během
pátku 27. května a v pondělí 30. května se všemi VPRO. S ohledem na to, že všechny VPRO
nedoporučily schválení takového návrhu rozpočtu, považuje pan děkan další jednání za bezpředmětné a návrh na zasedání senátu předkládat nebude. Současně pan děkan oslovil pana
rektora s žádostí o další jednání stran vyrovnání vzájemných pohledávek mezi PřF a CATRIN.
Do okamžiku rozeslání pozvánky na zasedání senátu obdržel předseda AS PřF písemné stanovisko VPRO Vědy o zemi, které je přiloženo k pozvánce.

Ad 5 (přijímací řízení – dodatečné):
Pan proděkan Říha z pověření pana děkana předkládá senátu návrh na dodatečné schválení
podmínek přijímacího řízení navazujícího magisterského studijního programu Bioanalytická
laboratorní diagnostika ve zdravotnictví – Experimentální biologie:

Přímá prostupnost z bakalářského studijního programu Experimentální biologie za podmínky
váženého studijního průměru ≤ 1, 50 a současně vykonání SZZ s prospěchem výborně.
Předpokládaný počet přijatých: 20
Přijímací zkouška se koná ústním pohovorem (max. 100 b.), hranice pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky je 75 b.
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 13. června.
Návrh usnesení:
Akademický senát PřF UP schvaluje dodatečné podmínky přijímacího řízení Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pro akademický rok 2022/2023 pro studijní program
Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Experimentální biologie.

Ad 6 (memorandum CRH):
Senát projedná revidované znění návrhu Memoranda o spolupráci v rámci Centra regionu
Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum mezi Univerzitou Palackého, Výzkumným
ústavem rostlinné výroby, v. v. i. a Ústavem experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. Text návrhu
memoranda je vám přiložen k pozvánce. S ohledem na to, že dosud nemáme odezvu od smluvních partnerů, zda nebudou požadovat do textace ještě nějaké změny, tak pan děkan v tuto
chvíli navrhuje, aby senát dokument pouze projednal a v případě, že nebudou další připomínky
a partneři nebudou požadovat změny, tak navrhuje dokument dodatečně schválit per rollam.
Vaše podněty a dotazy prosím směřujte na pana předsedu LK doc. Jukla (marek.jukl@upol.cz)
do 7. června do 12:00.

2
Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
17. listopadu 1192/12 | 771 46 Olomouc | T: 585 634 060
www.prf.upol.cz

Ad 9 (informace rektora k vypořádání majetku – 13:30):
Pan rektor avizoval zájem zúčastnit se zasedá AS PřF a vysvětlit na něm své kroky ve věci
vypořádání majetku mezi PřF a CATRIN. Návrh rozhodnutí rektora byl členům AS PřF rozeslán
dne 8. června a následně obdrželi senátoři stanoviska jednotlivých VPRO. Pan rektor požádal
o zařazení tohoto bodu pevně na 13:30.

doc. Mgr. Lemr Karel, Ph.D.

V Olomouci, dne 14. června 2022

.................................
Karel Lemr
předseda AS PřF UP

první verze rozeslána dne 1. června
doplnění bodu 9 (informace rektora) zapracováno dne 14. června
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