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Poslání akademického senátu
Senát je zastupitelským orgánem akademické samosprávy fakulty a jeho ?lenové odpovídají za svoji
?innost akademické obci fakulty. P?i výkonu své funkce však nejsou ?lenové senátu vázáni názorem
ostatních orgán? akademické samosprávy fakulty, ale pouze svým sv?domím.
Akademický senát má 24 ?len?, z toho 12 ?len? komory u?itel? a v?deckých pracovník? fakulty a 12 ?len?
komory student? fakulty. Funk?ní období ?len? senátu je dvouleté. ?lenství v akademickém senátu je
neslu?itelné s funkcí rektora, prorektora, kvestora, d?kana, prod?kana, tajemníka fakulty a ?len? v?decké
rady.
Akademický senát o své ?innosti informuje p?edevším na výv?sce akademického senátu, na webových
stránkách senátu fakulty. Každý z jeho ?len? je dále p?ipraven zodpov?d?t dotazy ?len? akademické obci
osobn? ?i prost?ednictvím sekretariátu AS.
Zde naleznete seznam ?len? sou?asného senátu.
P?sobnost senátu je stanovena zákonem o vysokých školách, vnit?ními p?edpisy Univerzity a fakulty.
Mimo to senát dále projednává návrhy na kandidáty na funkci rektora Univerzity a tyto návrhy postupuje
senátu Univerzity. Usnesení senátu ve v?cech náležejících do výlu?né p?sobnosti d?kana mají povahu
doporu?ení. Jedním z nejvýznamn?jších úkol? akademického senátu fakulty je volba d?kana.
Akademický senát fakulty
Na návrh d?kana rozhoduje o z?ízení, slou?ení, splynutí, rozd?lení nebo zrušení fakultních pracoviš?,
schvaluje návrh vnit?ních p?edpis? fakulty, schvaluje rozd?lení finan?ních prost?edk? fakulty p?edložené
d?kanem a kontroluje jejich využívání, schvaluje výro?ní zprávu o ?innosti a výro?ní zprávu o hospoda?ení
fakulty p?edloženou d?kanem, schvaluje podmínky pro p?ijetí ke studiu ve studijních programech
uskute??ovaných na fakult?, dává d?kanovi p?edchozí souhlas ke jmenování a odvolání ?len? v?decké
rady fakulty a disciplinární komise fakulty, usnáší se o návrhu na jmenování d?kana, pop?ípad? navrhuje
jeho odvolání z funkce, schvaluje strategický zám?r vzd?lávací a tv?r?í ?innosti fakulty. Akademický senát
fakulty se vyjad?uje k návrh?m studijních program? uskute??ovaných na fakult? a k zám?ru d?kana
jmenovat nebo odvolat prod?kany.
?lenové senátu mohou požadovat p?ístup k dokumentaci vedené na fakult?, která souvisí s ?inností
akademického senátu, nestanoví-li právní p?edpisy jinak. Jsou p?itom povinni šet?it práva a soukromí
osob, kterých se dokumentace týká, v souladu s právními p?edpisy.
Volba ?len? akademického senátu
Podmínky volby senátu stanoví Volební ?ád akademického senátu fakulty. Volby vyhlašuje odstupující
senát alespo? 30 dn? p?ed konáním prvního kola a dále tak, aby druhé kolo prob?hlo alespo? 15 dn? p?ed
koncem jeho dvouletého funk?ního období. P?ed vyhlášením voleb odstupující senát zvolí t?í?lenné
volební komise pro volby do komory pedagog? a komory student?. Volební komise odpovídá za pr?b?h

voleb a vyhlašuje jejich výsledky. Administrativní p?ípravu voleb zajiš?uje d?kanát fakulty, který zejména
p?ipraví seznam ?len? akademické obce fakulty a hlasovací lístky.
Studentská ?ást akademické obce fakulty volí 12 zástupc? do senátu. Volby do senátu jsou dvoukolové.
?ást z celkového po?tu 12 mandát? do komory student? senátu je vázána na po?et studentských komunit,
jejichž po?et i složení ur?uje senát nejmén? jeden m?síc p?ed konáním voleb (studenti posledních ro?ník?
zpravidla netvo?í samostatnou komunitu). Každá komunita volí do senátu jednoho svého zástupce. Zbylé
mandáty se obsadí podle výsledk? voleb celé studentské obce.
Volby do komory u?itel? a v?deckých pracovník? senátu jsou dvoukolové. V prvním kole voleb každý voli?
volí nejvýše 12 kandidát? z akademických pracovník? fakulty. Volební komise na základ? výsledk? prvního
kola voleb sestaví podle po?tu hlas? po?adí kandidát?. Do druhého kola postupuje 24 kandidát? s
nejvyšším po?tem hlas?. Ve druhém kole voleb volí ?lenové akademické obce z kandidátky nejvýše
dvanáct kandidát?. Volební komise sestaví kone?né po?adí prvních 12 kandidát?, kte?í se stávají ?leny
senátu. Další kandidáti v po?adí se stávají náhradníky do senátu.
Bližší informace stanoví Volební ?ád AS a Jednací ?ád AS.
P?edsednictvo senátu
Každá komora senátu na svém prvním zasedání volí dva ?leny p?edsednictva senátu. Senát pak volí
p?edsedu senátu z ?len? p?edsednictva zvolených pedagogickou komorou senátu. Místop?edseda senátu
je volen z ?len? p?edsednictva zvolených komorou student?. ?ty??lenné p?edsednictvo senátu je voleno
na celé funk?ní období senátu. P?edsednictvu p?ísluší: stanovit ?asový plán zasedání senátu, navrhovat
po?ad jednotlivých zasedání senátu, p?ipravovat podklady pro zasedání senátu nebo je opat?ovat,
svolávat zasedání senátu, zajiš?ovat zve?ejn?ní zápisu z jednání senátu, v?etn? usnesení, a
zabezpe?ovat úkoly vyplývající z usnesení senátu. Senát m?že zmocnit p?edsednictvo, aby v období od 1.
?ervence do 30. zá?í nebo ve zvláš? od?vodn?ných p?ípadech i mimo toto období p?edb?žn? p?ijímalo
rozhodnutí, která jinak p?íslušejí senátu s výjimkou rozhodování ve v?cech podle § 27 odst. 1 zákona o
vysokých školách.
Spolupráce senátu s orgány akademické samosprávy fakulty a dalšími osobami
Akademický senát m?že požadovat, aby se jeho jednání zú?astnil ?len jiného orgánu fakulty nebo ?len AS
univerzity, který byl zvolen na fakult?. D?kan, prod?kani a tajemník jsou povinni odpov?d?t na dotaz senátu
nebo ?lena senátu.
Jednání senátu
Zasedání senátu jsou ve?ejná (viz harmonogram zasedání). ?lenové senátu jsou povinni se zasedání
senátu ú?astnit. V p?ípad?, že se ?lenové senátu z vážných d?vod? nemohou dostavit na zasedání
senátu, jsou povinni se p?edem omluvit p?edsedovi senátu.

Senát rozhoduje usnesením. Usnesení je p?ijato, vysloví-li se pro n? hlasováním nadpolovi?ní v?tšina
p?ítomných ?len? senátu. U usnesení týkajících se v?cí uvedených v § 27, odst. 1 zákona o vysokých
školách je zapot?ebí souhlasu nadpolovi?ní v?tšiny všech ?len? senátu. Návrh na odvolání d?kana je
p?ijat, jestliže se pro n?j vyslovily nejmén? t?i p?tiny všech ?len? senátu. Hlasování senátu je zpravidla
ve?ejné. Hlasování je tajné ve v?cech stanovených zákonem, p?i volb? p?edsedy senátu a místop?edsedy
senátu a v p?ípadech, kdy ?len senátu tajné hlasování navrhne.
Zápisy z jednání akademického senátu najdete zde.
Akademický senát fakulty se ?ídí p?edevším t?mito dokumenty:
Zákon o vysokých školách
Statut Univerzity Karlovy
Statut 2. léka?ské fakulty UK
Volební ?ád AS 2. LF UK
Jednací ?ád AS 2. LF UK

Vysv?tlivky
SKAS – studentská komora akademického senátu
PKAS – pedagogická komora
Evaluace – zhodnocení kvality výuky
Curriculum – z latiny, znamená b?h (od toho curriculum vitae – životopis), na VŠ curriculum znamená
pr?b?h studia, tedy souhrn p?edm?tu a povinné látky, kterou musí poslucha?i zvládnout
Sylabus – obsah p?edm?tu – tj. jakou látku daný p?edm?t pokrývá, asi n?co jako obsah p?edm?tu –
v?tšinou bývá v hlavních bodech, a ty mohou být dále rozebrány

D?ležité odkazy
Univerzita Karlova
Akademický senát UK
Ostatní akademické senáty UK
Léka?ské fakulty v ?eské republice: 1. LF UK; 3. LF UK; LF Hradec Králové UK; LF Plze? UK;
LF Masarykovy Univerzity; LF Univerzity Palackého; Vojenská léka?ská akademie
Databáze meziuniverzitních dohod
Koleje a menzy UK
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