
FZV-SD-2/2014 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI
PROVÁDĚCÍ NORMA

Směrnice děkana FZV UP 
Hostující profesoři na FZV UP

Obsah: Touto  směrnicí  děkana  Fakulty  zdravotnických  věd 
Univerzity Palackého v Olomouci je upraveno postavení 
hostujících  profesorů  na  Fakultě  zdravotnických  věd 
Univerzity Palackého v Olomouci.

    
Zpracoval: proděkanka FZV UP pro studijní, sociální a pedagogické 

                                               záležitosti

    
Platnost: dnem 17. 03. 2014
Účinnost: dnem 19. 03. 2014 

Rozdělovník: děkan, proděkani, tajemnice FZV UP
přednostky/přednostové a vedoucí ústavů, center FZV UP

                            studijní oddělení FZV UP

http://www.fzv.upol.cz/


Hostující profesoři, na FZV UP

Úvodní ustanovení
  
K provedení ustanovení § 70 odst. 6 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách ve 
znění  pozdějších  předpisů  a  k  provedení  ustanovení  čl.  34  odst.  1  a  2  vnitřního 
předpisu Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen „UP“) č. A-1/2006, Statutu UP, 
ve  znění  ze  dne  8.  ledna  2014  (dále  jen  „Statut  UP“),  vydávám  tuto  směrnici 
upravující postavení hostujících profesorů na Fakultě zdravotnických věd UP (dále 
jen „FZV UP“).

Článek 1

Děkan FZV UP odpovídá za věcnost,  úplnost  a správnost podkladů nutných pro 
zpracování návrhu a pro vydání rozhodnutí rektora UP podle čl. 34 odst. 1 Statutu 
UP.  

Článek 2

1. Návrh na užívání  označení  „hostující  profesor“ učitelem zahraniční  vysoké 
školy (dále jako „návrh“) na FZV UP podává vedoucí příslušného pracoviště 
FZV UP, děkanovi FZV UP, který stojí v čele Vědecké rady FZV UP.

2. Návrh dle předchozího odstavce tohoto článku směrnice musí obsahovat:
a) doporučující dopis s odůvodněním jmenování hostujícím profesorem, 
b) profesní  životopis  navrhovaného  hostujícího  profesora,  včetně  jeho 

publikační a další tvůrčí činnosti,
c) doklady  o  získání  vysokoškolského  vzdělání  a  příslušných  titulů  

a vědeckých hodností v zahraničí navrhovaného hostujícího profesora.

3.  Děkan FZV UP následně předloží návrh Vědecké radě FZV UP k vyjádření.  
Děkan FZV UP odpovídá  za věcnost, úplnost a správnost návrhu ve smyslu 
odstavce 2 tohoto čl. směrnice.

V případě, že Vědecká rada  FZV UP usnesením projeví svůj souhlas s předloženým 
návrhem ve smyslu odstavce 2 tohoto článku směrnice, předloží jej podle čl. 34 odst. 
1 Statutu UP k rozhodnutí rektorovi UP.



Článek 3

Finanční náklady spojené s pozicí „hostující profesor“ na FZV UP hradí pracoviště, 
v jehož rámci „hostující profesor“, působí. 

Závěrečné ustanovení

 Tato směrnice nabývá platnosti dnem jejího podpisu děkanem FZV UP a účinnosti 
dnem jejího zveřejnění na úřední desce FZV UP.

V Olomouci dne 17. 03. 2014
 

doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA
                                                                                  děkan FZV UP


