POZVÁNKA
na zasedání Akademického senátu Univerzity Palackého v Olomouci
25. listopadu 2020, 13.00 hodin
Aula Fakulty tělesné kultury UP, třída Míru 117 | 771 11 Olomouc
Zasedání bude streamované, bez možnosti videozáznamu a s pořízením audionahrávky.
Odkaz na živý přenos z jednání: https://avp.upol.cz/stream/.
V případě vyhlášených plošných opatření souvislosti s epidemiologickými opatřeními proti
šíření onemocnění COVID-19, která by znemožňovala konat standardní zasedání AS UP,
bude jednání probíhat formou videokonference. V takovém případě obdrží všechny oprávněné
osoby dle čl. 11 odst. 1 Jednacího řádu AS UP i ostatní zájemci o aktivní účast na jednání
s dostatečným předstihem informace o způsobu připojení se k videokonferenčnímu jednání.

Program:
1. Ověření zápisu ze zasedání AS UP ze dne 30. 9. a 21. 10. 2020 a kontrola usnesení ze
zasedání dne 21. 10. 2020


IP - jednání s děkany UP za účelem vypořádání připomínek vznesených na AS UP
dne 21. 10. 2020

2. Legislativní rubrika










Ověření souladu Řádu normotvorby UP s procesy vázanými na kolektivní vyjednávání
se zohledněním připomínek vznesených LK AS UP na zasedání dne 14. 10. 2020 a
Informace k novele č. 2 VMP
Novela č. 2 Jednacího řádu Rady pro vnitřní hodnocení UP
Dodatek ke Zprávě o hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících
činností UP za rok 2019
Jednací řád Vědecké rady LF UP
Novela Statutu PřF UP
Jednací řád AS UP v Olomouci (A-5/2017-ÚZ01) – informace o dosavadních krocích
k novelizaci a zahájení diskuse k možné úpravě řádu, technická novela k hybridnímu
způsobu jednání, doporučení ze strany LK AS UP
Věcný záměr Etického kodexu zaměstnanců a studentů UP a Jednacího řádu Etické
komise UP

3. Delegování zástupců UP v Olomouci do RVŠ – kandidáti za AS UP a fakulty UP
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4. Auditní zpráva k auditním u šetření č. 01/2020 a vypořádání auditní zprávy ze strany RUP.
Ad hoc komise pro ověření výstupů vypořádání zprávy z interního auditu 01/2020.
Nominace a schválení členů komise
5. Komise AS UP
 Komise pro udržitelnou UP - jmenování členů komise, náplň komise
 Ekonomická komise AS UP – schválení člena EK AS UP za LF UP
6. Kampus v Erbílu - shrnutí aktivit a finančních aspektů
7. Studentská rubrika






Sestavení týmu studentů pro zapojení v projektu CRP Posílení prevence plagiátorství
ve studentských pracích
Informační systémy na UP
Poradenství a pomoc studentům UP při psychických problémech
Ambulance a zdravotní služby na SKM
Aktuální informace k projektu AURORA

8. Různé




Nadační fond UP – informace předsedy správní rady ke složení dozorčí a správní rady
Plán projednávání dokumentů na AS UP v Olomouci a termíny zasedání AS UP
Metodika dělení rozpočtu na rok 2021 – informace a zahájení diskuze

V Olomouci 18. 11. 2020

JUDr. Mag. iur. Michal Malacka, PhD.,MBA
předseda AS UP
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