Č. j.: FZS/0254/16
PID: 371402

Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice
ZÁPIS
ze zasedání předsednictva Akademického senátu
Fakulty zdravotnických studií s vedením fakulty,
konaného dne 30. září 2016
Přítomni: 3 členové předsednictva z celkového počtu 3 (Mgr. Vít Blanař, Mgr. Lucie
Chrudimská, prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc.)
Hosté: Mgr. Eva Hlaváčková, Ph.D.
PROGRAM ZASEDÁNÍ:
1.
Zahájení zasedání;
2.
Příprava voleb do AS UPa;
3.
Shromáždění Akademické obce;
4.
Různé;
1.
Zahájení zasedání.
Mgr. Vít Blanař přivítal členy předsednictva AS FZS a proděkanku pro vnitřní a vnější vztahy
Mgr. Hlaváčkovou, Ph.D. na zasedání předsednictva AS FZS UPa a seznámil všechny
s programem jednání. Přítomní byli informováni o chystaném zasedání akademického senátu,
které proběhne v termínu 14. – 24. 10. 2016 (dle časových možností všech senátorů a vedení
fakulty). Na programu jednání bude pravděpodobně schválení harmonogramu voleb do
Akademického senátu Univerzity Pardubice, jmenování volební komise, plán shromáždění
akademické obce FZS UPa, schválení směrnic pro přijímací řízení pro ak. rok 2017/2018,
schválení jednacího řádu etické komise, schválení aktualizace Dlouhodobého záměru pro rok
2017.
2.






Příprava voleb do AS UPa.
Volby do Akademického senátu Univerzity Pardubice budou probíhat od 28. 11. do 9.
12. 2016. Termín voleb na FZS bude upřesněn podle možností členů volební komise
na zasedání AS FZS.
Byli osloveni AP, kteří by mohli být členy dílčí volební komise fakulty;
Členem hlavní volební komise za FZS – Mgr. Zdeněk Čermák;
Příprava harmonogramu voleb do AS UPa;

3.
Shromáždění Akademické obce.
AS FZS bude ve spolupráci s vedením fakulty i nadále organizovat shromáždění akademické
obce, a to na začátku akademického roku 2016/2017, předběžný termín – 22. - 24. 11. 2016;
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;
- senát fakulty
 vize, zhodnocení nejdůležitějších událostí v předešlém ak. roce;
 zveřejňovat program a termín jednotlivých zasedání AS FZS dostupnými
prostředky pro celou akademickou obec;
- Pokud bude zájem ze strany studentů, představení kandidátů do akademického senátu
za komoru studentů.
Mgr. Vít Blanař poté poděkoval všem přítomným za účast na zasedání předsednictva
Akademického senátu FZS s vedením fakulty a zasedání ukončil.

Mgr. Vít Blanař v. r.
člen předsednictva Akademického senátu
Fakulty zdravotnických studií
Univerzity Pardubice

V Pardubicích dne 30. září 2016.

