FZV-A-2/2017

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI
VNITŘNÍ PŘEDPIS

Změna Statutu Fakulty
zdravotnických věd Univerzity
Palackého v Olomouci

Obsah:

Statut Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého
v Olomouci – změna.

Zpracoval:

doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA

Platnost:
Účinnost:
Rozdělovník:

dnem 29. 05. 2017
dnem 29. 05. 2017
děkan, proděkani, tajemnice, přednostky/přednostové ústavů,
vedoucí/ředitelé center, sekretariáty ústavů FZV UP, referáty
děkanátu FZV UP

Změna STATUTU FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY
PALACKÉHO V OLOMOUCI
ve znění přijatém Akademickým senátem Univerzity Palackého v Olomouci dne
24. 05. 2017 a Akademickým senátem Fakulty zdravotnických věd Univerzity
Palackého v Olomouci 29. 05. 2017.
I.
Změna Statutu FZV UPOL
Statut FZV UPOL ze dne 07. 05. 2015 se mění a doplňuje takto:
1. Zrušuje se seznam v úvodní části Statutu.
2. V Čl. 1 odst. 2 se slovo „jménem“ nahrazuje slovem „za“.
3. Čl. 4 odst. 4 zní:
„4. Způsob volby senátorů AS FZV UP určuje Volební řád AS FZV UP.“.
4. Do Čl. 4 se vkládá nový odst. 5:
„5. Způsob volby předsedy, místopředsedů, ustavování orgánů AS FZV, pravidla
zasedání a jednání AS FZV UP a další náležitosti určuje Jednací řád AS FZV UP.“.
5. Čl. 5 odst. 1, věta druhá zní:
„Právní postavení děkana a jeho působnost jsou dány zákonem6, Statutem UP,
dalšími vnitřními předpisy UP a fakulty.“.
6. V Čl. 9 odst. 3 se slova „koná jménem fakulty“ nahrazují slovy „jedná za fakultu“.
7. Čl. 11, odst. 3 zní:
„U všech studijních programů FZV UP je rozsah teoretické, teoreticko-praktické
i praktické výuky udáván ve vyučovacích hodinách, přičemž délka jedné vyučovací
hodiny je 45 minut.“.
8. V části VI název této části zní: „Strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti
fakulty a hodnocení činnosti fakulty.“.
9. Čl. 21 zní:
„Článek 21
Strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti fakulty
1. Strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti fakulty (dále jen „strategický
záměr“) je základním programovým dokumentem FZV UP vycházejícím
ze strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti UP podle zákona
a Statutu UP.
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2. Ze strategického záměru FZV UP se vychází zejména při realizaci změn
vnitřní organizace, nových studijních programů, zaměření vědeckého
výzkumu a stanovení priorit realizace.
3. Plán realizace strategického záměru FZV UP se provádí každoročně.“.
10. V Čl. 22 odst. 1 se zrušují odkazy „20“ a „21“.
11. V Čl. 22 odst. 2 se slovo „kterou“ nahrazuje slovem „které“ a na konec věty se
vkládá odkaz „19“.
12. Zrušují se odkazy „20 § 27 zákona“ a „21 č. 49 a 50 Statutu UP“ pod čarou.
13. V Čl. 23 odst. 1 se odkaz „22“ nahrazuje odkazem „20“.
14. V Čl. 25 se odkaz „23“ nahrazuje odkazem „21“.
15. V odkazu 22 pod čarou se číslovka „22“ nahrazuje číslovkou „20“ a číslovka
„53“ se nahrazuje číslovkou „52“.
16. V odkazu 23 pod čarou se číslovka „23“ nahrazuje číslovkou „21“ a číslovka
„52“ se nahrazuje číslovkou „51“.
17. Příloha číslo 1 zní:
„Příloha Statutu FZV UP č. 1
Imatrikulační slib (immatriculation oath)
česká verze
Dnešním dnem, kdy se stávám členem akademické obce Univerzity Palackého
v Olomouci, jako student (studentka) její Fakulty zdravotnických věd, slavnostně
slibuji do rukou děkana a na insignie fakulty, že budu svědomitě plnit všechny
povinnosti a závazky, které vyplývají z mého přijetí a studia na vysoké škole.
Prohlašuji, že vysokoškolské studium nepovažuji jen za záležitost výlučně osobní,
ale chápu je jako odpovědné a čestné povolání. Zavazuji se, že vynaložím veškeré
své studijní i pracovní úsilí k tomu, abych dosáhl (dosáhla) vysokoškolského
stupně odborných znalostí i umu. Jen tak mohu, jako akademicky vzdělaný
člověk, sloužit ideálům humanitním a účinně pomáhat v dalším rozvoji své vlasti.
Slibuji, že jako student (studentka) Fakulty zdravotnických věd Univerzity
Palackého v Olomouci pomlčím o skutečnostech, se kterými jsem se seznámil(a)
při studiu, zejména ve styku s nemocnými, ve smyslu zásad etiky zdravotnických
oborů a platných zákonů, kterými se budu řídit. Svým jednáním i svou prací budu
dbát cti a uchování vážnosti olomoucké alma mater.
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anglická verze
On this day, upon becoming a member of the academic community of Palacký
University Olomouc, as a student of its Faculty of Health Sciences, I solemnly
deliver into the hands of the Dean and promise on the Faculty insignia, that I will
carefully fulfill all my duties and obligations which result from my acceptance to
university studies. I herewith proclaim that I do not consider my university studies
an exclusively personal affair but take them as an honest and demanding mission.
I promise to use all my effort to achieve a high level of professional knowledge
and art. Only in this way will I be able to serve my academic education, the ideals
of humanity, and to effectively help in the further development of my country.
I promise that as a student of the Faculty of Health Sciences of Palacký University
Olomouc, I will not disclose the confidential matters which I will have become
familiar with during my studies, especially in my contacts with patients. In all my
actions, I will follow the basic rules of nursing ethics and will act in accordance
with the laws of the country (Czech Republic). Through my behavior and my
work, I will spread the fame of Palacký University, my alma mater, and will not
harm its acknowledge dignity.“.
18. Příloha č. 2 zní:
„Příloha Statutu FZV UP č. 2
Magisterský slib
Slibuji, že:
- všechnu svou činnost zaměřím ku prospěchu všech lidí bez rozdílu rasy,
sociálního postavení, politického a náboženského přesvědčení,
- své povinnosti budu konat řádně, svědomitě a s plným vědomím své
odpovědnosti,
- svou praxi budu vykonávat tak, aby byly vždy respektovány současné
poznatky zdravotnických a ekonomických věd,
- budu se ve svém konání řídit principy práva, humanismu, morálky a etiky
pomlčím o skutečnostech týkajících se zdravotního stavu druhých osob,
- budu ctít ústavu a ostatní právní normy,
- své vzdělání a získané vědomosti budu neustále prohlubovat a obnovovat,
- budu zachovávat v paměti Univerzitu Palackého v Olomouci a její Fakultu
zdravotnických věd a snažit se o to, abych jí dělal(a) vždy jen čest.“.
19. Příloha č. 3 zní:
„Příloha Statutu FZV UP č. 3
Bakalářský slib
Slibuji, že:
- všechnu svou činnost zaměřím ku prospěchu všech lidí bez rozdílu rasy,
politického a náboženského přesvědčení,
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- své povinnosti budu konat řádně, svědomitě a odpovědně,
- svou praxi budu vykonávat v souladu se současnými poznatky zdravotnických
věd,
- budu se ve svém konání řídit především principy humanismu, morálky
a etiky,
- pomlčím o skutečnostech týkajících se zdravotního stavu osob, které mi budou
svěřeny do péče,
- budu ctít ústavu a ostatní právní normy,
- své vzdělání a získané vědomosti budu neustále prohlubovat a obnovovat,
- budu zachovávat v paměti Univerzitu Palackého v Olomouci a její Fakultu
zdravotnických věd a snažit se o to, abych jí dělal(a) vždy jen čest.“.

II.
Závěrečná ustanovení
Tato změna statutu FZV UP byla schválena AS UP dne 24. 05. 2017, dne 29. 05. 2017
byla schválena AS FZV UP a účinnosti nabývá tímto dnem.

V Olomouci dne 29. 05. 2017

doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA
děkan
Fakulta zdravotnických věd UP v Olomouci

Mgr. Lukáš Merz, Ph.D.
předseda Akademického senátu
Fakulta zdravotnických věd UP v Olomouci
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