POZVÁNKA
na zasedání Akademického senátu Univerzity Palackého v Olomouci
20. ledna 2020, 13:00 hodin
velká zasedací místnost Rektorátu UP, Křížkovského 8 | 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 a kontrola usnesení ze zasedání AS UP v Olomouci ze dne 17.
prosince 2020, společně s projednáním záměru rektora jmenovat novou
prorektorku UP
 VMP a vyjednávání s KOR (U3 AS UP ze dne 17. prosince 2020)
 Vypořádání závěrů interního auditu (U5 AS UP ze dne 17. prosince 2020)
 Etický kodex zaměstnanců a studentů UP a Jednací řád Etické komise UP –
předložení (rektorem) harmonogramu legislativních prací k věcným záměrům
Etického kodexu zaměstnanců a studentů UP a Jednacího řádu Etické komise
UP (U13 AS UP ze dne 25. listopadu 2020)
 Informace k obsazení ordinace praktického lékaře, ověření činnosti
ambulancí a Řádu menzy UP
 Informace k procesu naplňování VŠÚ (U23 AS UP ze dne 17. prosince 2020) –
informace rektora k VŠÚ
2. Legislativní rubrika
Jednací řády akademických senátů
 Novela č. 2 Jednacího řádu Akademického senátu Přírodovědecké fakulty UP
v Olomouci (PřF-A-16/03-N02)
 Novela č. 1 Jednacího řádu Vědecké rady FZV UPOL (FZV-A-11/1 -N01)
 Novela č. 2 Volebního řádu Akademického senátu FZV UP (FZV-A-17/03-N02)
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3. Vyhlášení řízení o návrhu na jmenování rektorkou/rektorem Univerzity Palackého
v Olomouci pro funkční období 2021–2025
 AS UP v Olomouci zahajuje v souladu s článkem 24 odst. 1 Jednacího řádu AS UP
řízení o návrhu na jmenování rektorkou/rektorem UP pro funkční období od 1. 5.
2021 do 30. 4. 2025 a stanovuje harmonogram voleb
4. Studentská rubrika
 Opatření proti covid-19 v souvislosti s probíhajícím zkouškovým obdobím a
nadcházejícím letním semestrem
 „Vyhrň rukáv“. Souboj fakult v darování krve.
5. Různé
 Příprava metodiky dělení rozpočtu – informace o aktuálním stavu
 Czech Academic City Erbíl – informace o uložišti dokumentů

V Olomouci 12. 1. 2021

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