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Óánek r
studentská vědecká činnost
a)

Na vědecké Činnosti ústavůa klinik Lékařskéfakulty Univerzity Palackého v Olomouci
(dále jen LF) se studenti podílejíjakostudentské vědecké síly nebo volontéři,

PoČty míst studentských vědeckých sil pro jednotlivé vědní obory na ústavech a
klinikách vypisuje děkan LF formou konkurzu na řešení vědecko-výzkumných
projektŮ, které navrhnou přednostové ústavůa klinik LF děkanovi každoročně do
15.5. pro následujícíakademický rok.
c) ŘeŠiteléprojektů (studentské vědecké síly) budou vybráni v konkurzech podle
předchozího odstavce a navrženi vedoucími pracovníky ústavůa klinik LF a následně
schváleni děkanem LF. Přihlášky do výše uvedených konkurzů podávají uchazeči na
příslušnýchpracovištíchLF.
d) Studenti pracující jako studentské vědecké síly obdržístipendium v souladu se
b)

e)

8)

směrnicí děkana LF ke Stipendijnímu řádu Univerzity Palackého v Olomouci č. LF - 835/2o11-PN.
MÍsta volontérů,dobrovolných zájemců o vědecko-výzkumnou práci bez nároku na
odměnu, obsazují ústavy a kliniky LF podle vlastní úvahy a kapacitních možností
kdykoliv v průběhu akademického roku.
Za náplň práce studentské vědecké síly a volontéra, její organizaci a účelnévyužití
odpovídá přednosta pracoviště, event. jím pověřený učitel.

Agendu spojenou s Činnostístudentských vědeckých sil zajišťuje děkanát LF.
Podrobnosti pro příslušnýakademický rok budou upřesněny začátkem jeho zimního
semestru příslušnými proděkany a zveřejněny na úřednídesce LF.

článek z
Studentská pedagogická činnost
a)

Na Ústavech a klinikách LF se studenti pro příslušný akademický rok mohou ucházet o
místo studentské pedagogické síly.

Náplní Činnosti studentské pedagogické síly je spolupráce na zajištěnívýukového
procesu Ústavu nebo kliniky (příprava didaktických pomůcek, schémat, tabulek,
diapozitivŮ, ÍoliÍ,zajištění promítání, příprava demonstrací atd.). Rozsah a náplň
Činnosti urČuje přednosta, event. jím pověřený učitel, a ten rovněž odpovídá za
ÚČelné vyuŽití stanovené pracovní doby. Pracovní doba je 6 hodin týdně po dobu
trváníobou semestrů v příslušnémakademickém roce.
c) MÍsta studentských pedagogických sil vypisuje děkan LF na návrh ústavůa klinik LF
každoročnědo 15.5. pro následující akademický rok.
d) Studentské pedagogické síly budou navrženy přednosty ústavůa klinik na základě
přihláŠek podaných na příslušných pracovištích a následně schváleny děkanem LF.
e) Studenti pracujícíjako studentské pedagogické síly obdržístipendium v souladu se
b)

f)

směrnicí děkana LF ke Stipendijnímu řádu Univerzity Palackého v Olomouci č. LF - 835/201l-PN.
Agendu spojenou s činnostípomocných studentských pedagogických sil zajišťuje
děkanát LF.

č!ánek g
závěrečná ustanovení

a) Tato směrnice nabývá platnosti dnem jejího vydání, tj. podpisu děkanem LF,
účinnostidnem zveřejnění na webových stránkách LF.
b) Tímto se rušíSměrnice děkana LF UP č. LF - B3-L/}}LL-PN ze dne 3. ledna }OLL.

V Olomouci, dne L. září 2OtL
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