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Č. j.: fzsse/0003/20 

PID: 432786 

 

 

Z Á P I S 

Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií, 
Hlasování korespondenční formou (per rollam)  

 
 

 

Schválení Návrhu žádosti o akreditaci navazujícího magisterského studijního programu 

Specializace v ošetřovatelství – Perioperační péče, Návrhu žádosti o akreditaci navazujícího 

magisterského studijního programu Specializace v porodní asistenci – Perioperační péče, 

Výroční zprávy o činnosti Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice za rok 2019 a 

Výroční zprávy o hospodaření Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice za rok 

2019.   

 

Členové Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice byli požádáni 

předsedou AS FZS dne 26. března 2020 o hlasování korespondenční formou o schválení výše 

uvedených dokumentů, ke kterým měli senátoři možnost vyjádřit svoje připomínky.  

Hlasování proběhlo per rollam. 

 

 

 Návrh žádosti o akreditaci navazujícího magisterského studijního programu Specializace 

v ošetřovatelství – Perioperační péče.  

 

Hlasování: PRO  9 

  PROTI  0 

  ZDRŽEL SE 0 

 

Usnesení: Senát Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice bere na vědomí  Návrh žádosti 

o akreditaci navazujícího magisterského studijního programu Specializace v ošetřovatelství – 

Perioperační péče (příloha zápisu). 

 

 

 Návrh žádosti o akreditaci navazujícího magisterského studijního programu Specializace 

v porodní asistenci – Perioperační péče.  

 

Hlasování: PRO  9 

  PROTI  0 

  ZDRŽEL SE 0 

 

Usnesení: Senát Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice bere na vědomí Návrh žádosti 

o akreditaci navazujícího magisterského studijního programu Specializace v porodní asistenci – 

Perioperační péče (příloha zápisu). 
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 Výroční zpráva o činnosti Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice za rok 2019. 

 

Hlasování: PRO  9 

  PROTI  0 

  ZDRŽEL SE 0 

 

Usnesení: Senát Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice schvaluje Výroční zprávu o 

činnosti Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice za rok 2019 a předal vedení podněty s 

prosbou především o úpravu textu. 

 

 

 Výroční zpráva o hospodaření Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice za rok 2019. 

 

Hlasování: PRO  9 

  PROTI  0 

  ZDRŽEL SE 0 

 

Usnesení: Senát Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice schvaluje Výroční zprávu o 

hospodaření Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice za rok 2019 a předal vedení 

podněty s prosbou především o úpravu textu. 

 

 

 

 

Závěr:  

Návrh žádosti o akreditaci navazujícího magisterského studijního programu Specializace 

v ošetřovatelství – Perioperační péče, Návrh žádosti o akreditaci navazujícího magisterského 

studijního programu Specializace v porodní asistenci – Perioperační péče, Výroční zpráva 

o činnosti Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice za rok 2019 a Výroční zpráva o 

hospodaření Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice za rok 2019 byly členy AS FZS 

UPa dne 2. dubna 2020 v předloženém znění schváleny.  Hlasování proběhlo per rollam. 

 

 

 

 

 

 

Mgr. et Mgr. Ondřej Podeszwa v. r. 

předseda  

Akademického senátu FZS 

 

Zapsala: Monika Vodová 

V Pardubicích dne 2. dubna. 2020 

 

 


