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Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice 

 

ZÁPIS 

 

z mimořádného zasedání předsednictva Akademického senátu  

Fakulty zdravotnických studií s vedením fakulty, 

konaného dne 20. května 2015 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 2 členové předsednictva z celkového počtu 3 (Mgr. Markéta 

Moravcová, Ph.D., PhDr. Kateřina Čermáková) 

 

Hosté: prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc., Ing. Jana Holá, Ph.D., Mgr. Eva Hlaváčková, Ph.D., 

Ing. Hana Theer Vítková  

 

Omluveni: Mgr. Vít Blanař 

 

PROGRAM ZASEDÁNÍ: 

1. Zahájení zasedání; 

2. Shromáždění Akademické obce; 

3. Pravidla; 

4. Popularizace Akademického senátu FZS. 

 

1. Zahájení zasedání. 

Mgr. Markéta Moravcová, Ph.D. přivítala členy předsednictva AS FZS a vedení fakulty na 

mimořádném zasedání AS FZS UPa a seznámila všechny s programem jednání. 

 

2. Shromáždění Akademické obce. 

AS FZS chce i nadále organizovat shromáždění akademické obce na začátku akademického 

roku 2015/2016, předběžný termín – druhý a třetí týden výuky tj. 29. 9. – 8. 10. 2015 

v učebně ZE1; po stanovení konkrétního termínu nutno zapracovat do rozvrhu/ 

harmonogramu. 

Návrh na možný program shromáždění:  

- vedení fakulty 

 zhodnocení předešlého akademického roku + vize do budoucna a nové změny 

- diskuze na téma hodnocení výuky studentů ve Stagu – mohla předcházet diskuze na 

intranetových stránkách na dané téma 

- senát fakulty 

 vize, zhodnocení nejdůležitějších událostí v předešlém ak. roce; 

 zveřejňovat program a termín jednotlivých zasedání AS FZS dostupnými 

prostředky pro celou akademickou obec; 

 snaha o oslovení a spolupráci s kontaktními osobami v jednotlivých ročnících – 

zveřejněné na stránkách senátu – umožnění komunikace studentů se zástupci 

studentů v senátu k řešení případných problémů; 



 

 

3. Pravidla. 

- v dostatečném termínu informovat senát o nutnosti schválení důležitých dokumentů, 

kontaktní osoba za vedení fakulty – Mgr. Eva Hlaváčková, Ph.D. (1 týden před zasedáním 

musí být schvalované materiály již odeslány všem senátorům ve finální podobě); 

- dotaz předsednictva na možnost spolupodílení se senátu (předsednictva) na tvorbě 

důležitých a zásadních dokumentů; 

- na zasedání senátu bude účasten vždy někdo z vedení fakulty, aby představil schvalovaný 

dokument (kontaktní osoba Mgr. Hlaváčková, Ph.D.); 

- administrativní osoba pro představenstvo AS FZS – Monika Vodová; 

- předseda AS FZS Mgr. Blanař – je člen KD FZS. 

 

4. Popularizace Akademického senátu FZS. 

- pořízení 2 kusů nástěnek (AS FZS + SRUPA) – umístění na dobře viditelném místě fakulty; 

- informace o činnosti AS FZS a SRUPA pro studenty 1. ročníků zařadit do brožury 

„Informace pro studenty FZS“. 

 

 

K výše uvedeným tématům proběhla následná diskuze. 

 

Mgr. Markéta Moravcová, Ph.D. poté poděkovala všem přítomným za účast na mimořádném 

zasedání předsednictva Akademického senátu FZS s vedením fakulty a zasedání ukončila. 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Markéta Moravcová, Ph.D. v. r. 

člen předsednictva Akademického senátu 

Fakulty zdravotnických studií 

Univerzity Pardubice 

 

 

 

V Pardubicích dne 20. května 2015. 


