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Obsah:  Tato směrnice stanoví podmínky udělování čestného titulu „Visiting 
Professor“ zaměstnancům zahraničních institucí, příp. zahraničním 
odborníkům z praxe.
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Udělování titulu „Visiting Professor“ 
zahraničním pracovníkům

Článek 1
Úvodní ustanovení

Rektor UP vydává tuto směrnici za účelem udělová-
ní čestného titulu „Visiting Professor“ zaměstnancům 
zahraničních institucí, příp. zahraničním odborníkům 
z praxe.

Článek 2
Podmínky udělení čestného titulu 

1) Zaměstnanci zahraničních institucí, příp. zahraniční 
odborníci z praxe, kteří mají postavení srovnatelné 
s profesory nebo docenty UP (dále jen „zaměstnanci 
zahraničních institucí“), mohou na základě rozhod-
nutí rektora po dobu svého působení na UP užívat 
čestný titul „Visiting Professor“.

2) Podmínkou pro udělení čestného titulu „Visiting Pro-
fessor“ je setrvání na UP alespoň po dobu jednoho 
semestru a podmínka adekvátního akademického vý-
konu.

3) Čestný titul „Visiting Professor“ se uděluje zaměst-
nancům zahraničních institucí na dobu jejich aktivní-
ho působení na UP. 

Článek 3
Návrh na udělení čestného titulu

1) Návrh na udělení čestného titulu „Visiting Professor“ 
zaměstnancům zahraničních institucí předkládá dě-
kan fakulty rektorovi UP po vyjádření Vědecké rady 
fakulty. 

2) Návrh na udělení čestného titulu musí být ze strany 
fakulty doručen na Oddělení vědy a výzkumu RUP 
a musí obsahovat: 
– doporučující dopis děkana s odůvodněním udělení 

čestného titulu „Visiting Professor“,
– zápis ze zasedání Vědecké rady fakulty, která ná-

vrh na udělení čestného titulu „Visiting Professor“ 
projednala,

– originál návrhu děkana fakulty na udělení čestné-
ho titulu „Visiting Professor“.

3) O udělení čestného titulu „Visiting Professor“ rozho-
duje rektor UP. 

4) Po schválení udělení čestného titulu „Visiting Profe-
ssor“ je zaměstnancům zahraničních institucí, příp. 
odborníkům z praxe, vystaven jmenovací dekret (viz 
příloha této směrnice).

5) Oddělení vědy a výzkumu RUP vyhotoví dekret a ten-
to předá k rukám rektora UP. 

6) Předání jmenovacího dekretu zaměstnanci zahraniční 
instituce, příp. odborníkovi z praxe, o udělení čestné-
ho titulu „Visiting Professor“ se uskuteční u rektora 
UP. Udělení čestného titulu „Visiting Professor“ se 
uskuteční za účasti děkana příslušné fakulty.

7) Evidenci udělených čestných titulů, tj. evidenci de-
kretů, včetně návrhů na udělení čestného titulu „Vi-
siting Professor“ vede v podobě spisu Oddělení vědy 
a výzkumu RUP.

8) Rektor může na základě návrhu děkana fakulty uděle-
ný čestný titul „Visiting Professor“ odejmout.

Článek 4
Závěrečná ustanovení

Tato směrnice nabývá platnosti dnem jejího podpisu 
rektorem UP a účinnosti dnem jejího zveřejnění na úřed-
ní desce UP, tj. druhým dnem po nabytí platnosti.

V Olomouci dne 10. května 2016

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D., v. r.
    rektor UP
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Rektor Univerzity Palackého v Olomouci 

na základě návrhu děkana fakulty a po vyjádření Vědecké rady

Xxxxxxxx fakulty

uděluje čestný titul

hostující profesor

panu

prof. MUDr. Janu Nowakovi, DrSc.

V Olomouci dne xxxxxxx

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
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