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Směrnice děkana LF UP k postavení hostujících profesoru

článek r
úvodníustanovení
V souladu s r,nitřním předpisem Univerzi§ Palackého v Olomouci (dále jen ,,Up")
Č.ktlzotz-ÚZot,,Statut Univerzi§ Palackého v Olomouci" (dále jen ,,Statut Up") a
směrnicí rektora UP č. B3-I6/5-SR,,Udělování titulu ,Visiting Professor' zahraničním
praco'uníkŮm" (dále jen ,,směrnice rektora") r.ydávám tuto směrnici k provedení čl. 34
Statutu UP ,,Postavení hostujícíchprofesorů a postavení emeritních profesorů" na
Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen,,LF UP").

článek z
Návrh na udělení čestnéhotitulu
1) Náwh na udělení čestnéhotitulu ,,Visiting Professor" podává vedoucí zaměstnanec
LF UP k rukám děkana LF UP (dále jen ,,děkan"), kterj, tento náwh po projednání
vedením LF UP předá předsedoú Akademického senátu LF Up (dále jen ,,AS LF
UP").

2) Náwh pro AS LF UP musí obsahovat doporučujícídopis děkana

s

odůvodněním a

profesní životopis kandidáta včetně publikací.

3) Po projednání vAS LF UP předloží děkan náwh Vědecké radě LF UP

(dále jen ,,VR

LF UP").

4) Náwh pro VR LF UP musí obsahovat náležitosti dle odstavce z a r,yjádření AS LF UP.

5) Po schválení náwhu ve VR LF UP předložíděkan tento náwh rektoroú UP.
6) Náwh pro rektora UP se podává prostřednictúm Oddělení vědy a ýzkumu Rektorátu
UP a musí obsahovat doporučujícídopis děkana s odůvodněnímudělení čestného
titulu ,,Visiting Professor", zápis ze zasedání VR LF UP, na kterém byl náwh
projednán, a originál náwhu děkana na udělení čestnéhotitulu,,Visiting Professor".

ň

Zavěcnost, aktuálnost, úplnost a sprármost podkladů určených pro zpracování dle čl.
34 Statutu UP, směrnice rektora a tohoto článku odpoúdá děkan.

8)

O udělení čestnéhotitulu,,Visiting Professor" rozhoduje rektor UP.

9) Děkan můžerektorovi UP nawhnout
,,Visiting Professor".

i

odejmutí již uděleného čestnéhotitulu
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článek 3
Financování působeníhostqiícího profesora na LF UP
1)

FinanČnínáklady spojené s pracovní pozicí hostujícího profesora na

LF UP

jsou

hrazeny pracovištěm, v jehož rámci hostujícíprofesor působí.
2) K finanČnímuzajištěnípracormí pozice hostujícího profesora

je

možnévyužít

příslušnéprogramy.

článek 4
závéreéná ustanovení
1)

Tato rmitřní norma nab}vá platnosti dnem lydání, tj. podpisu děkanem LF UP, a
účinnostidnem r. října 2018.

2) Touto r,nitřní normou se zrušuje směrnice děkana
dne z5.listopadu 2015.
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