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Zápis z řádného zasedání Akademického senátu PdF UP
konaného dne 5. 6. 2019
Přítomno: 19 senátorů, 6 hostů (dle prezenční listiny)
Omluveni: 2 senátoři
Program:
1. Zahájení
2. Schválení programu, ověření zápisu a kontrola usnesení z posledního zasedání
3. Výroční zpráva o činnosti PdF UP za rok 2018
4. Výroční zpráva o hospodaření PdF UP v roce 2018
5. Změna ve Statutu PdF UP
6. Nový vnitřní předpis k provedení Studijního a zkušebního řádu UP v Olomouci
7. Programy a podmínky přijímacího řízení PdF UP pro rok 2020/2021
8. Záměr doktorského studijního programu Didaktika informatiky a digitálních
technologií
9. Informace vedení fakulty
10. Informace ze zasedání AS UP
11. Studentská rubrika
12. Různé
Před zahájením zasedání předala děkanka fakulty Bronzovou medaili PdF UP panu dr.
Stevenu J. Kohnovi z Valdosta State University, USA, jako výraz ocenění desetileté
spolupráce s PdF UP při zajišťování mezinárodního výměnného programu Czech Study
Abroad (Live and Learn in the Czech Republic). Dr. Kohn ve svém poděkování uvedl, že
program, který funguje díky kontaktům obou pracovišť, nejen obohatil, ale prakticky
i ovlivnil životy mnoha studentů, kteří se jej zúčastnili.

1 Zahájení
Jednání zahájil a řídil předseda AS PdF prof. Michalík, senát je usnášení schopný.

2 Schválení programu, ověření zápisu a kontrola usnesení z posledního zasedání
Senátoři nezaslali připomínky k programu dnešního zasedání, nikdo nevyslovil
připomínky na místě, proto předseda zahájil hlasování o programu.
Návrh usnesení č. 1:
Akademický senát PdF UP schvaluje program dnešního zasedání ve znění uvedeném
v pozvánce.
O návrhu bylo hlasováno aklamací a byl jednomyslně schválen (přítomno 19 senátorů, pro
19, proti 0, zdržel se 0).
Místopředsedkyně AS PdF doc. Plevová provedla kontrolu usnesení a zápisu
z posledního zasedání. Uvedla, že usnesení přijatá na posledním zasedání spočívala ve

schválení metodiky dělení příspěvků a dotací a návrhu dělení příspěvků a dotací na rok 2019.
K zápisu byla doručena připomínka senátora V. Kuldana, neboť došlo k záměně jména
diskutujícího senátora. Tato připomínka byla vypořádána a senátoři obdrželi opravený zápis.
Zápis je tedy ověřený a schválený.

3 Výroční zpráva o činnosti PdF UP za rok 2018
Komentář k předloženému materiálu přednesla prof. Ludíková. Vyjádřila se zejména
k těm částem, jež považuje za významné:
 Pokud jde o studijní a pedagogickou činnost, pak s velkým uspokojením konstatovala,
že PdF UP je jedinou pedagogickou fakultou v ČR, jejíž nabídka v novém
akademickém roce obsahuje již kompletní soubor nově akreditovaných oborů.
 V části věnované celoživotnímu vzdělávání jsou zařazeny novinky – letní školy,
kempy apod., rovněž stříbrné a zlaté promoce, jež znamenají významnou zpětnou
vazbu s absolventy.
 Výzkum, vývoj a tvůrčí činnost – novinkou je poprvé TAČR, ve velké míře jsou
realizovány Dny umění. Jako problém fakulta hodnotí fakt, že není rozvíjeno
organizování větších vědeckých konferencí.
 Internacionalizace – zmenšuje se zájem studentů o výjezdy.
 Struktura akademických pracovníků – zůstává prakticky stabilizovaná.
Tato zpráva (po jejím schválení) bude zveřejněna, zpráva pro PR účely bude
zpracována v jiném pojetí.
Diskuse:
Senátor V. Kuldan
Vyjádřil se ke konstatovanému snižování zájmu studentů o pobyty Erasmus. Možný
problém spatřuje jednak v informovanosti, ale studenti avizují také mnoho potíží s uznáváním
dovezených kreditů. V reakci děkanka uvedla, že o možnosti uznání získaných kreditů by
měla být jasná dohoda před odjezdem studenta, na pracovištích by v tomto směru měli
fungovat koordinátoři. Pokud by se jednalo o konkrétní problémy, pak je třeba podat
informaci přímo k jejím rukám a věc bude řešena.
K tématu se vyjádřili další senátoři a přítomní hosté (dr. Pastieriková, dr. Kvintová,
doc. Vitásková, Mgr. Houšková, dr. Maštalíř, dr. Zemánek, doc. Langer, prof. Ludíková).
Závěrem bylo konstatováno, že pro postup následující po návratu studenta z erasmovského
pobytu by mělo vše být standardně jasné již před odjezdem a student by měl mít k dispozici
závaznou písemnou dohodu. Po návratu by nemělo docházet ke změnám v postupu.
Pro zjištění konkrétních problematických případů by mohla být nápomocna studentská
komora AS (např. prostřednictvím FB stránky). Proděkanka dr. Kvintová a děkanka fakulty
nabízejí součinnost ve smyslu řešení konkrétních případů a problémů.
Jednání senátu dočasně z pracovních důvodů opustila prof. Ludíková. Proto se diskuse
k výroční zprávě zaměřila na témata, jež mohou být zodpovězena přítomnými proděkany.
Senátor dr. Zemánek
Vznesl dotaz k některým bakalářským programům garantovaným KAZ s akreditací do
r. 2021 – zodpověděl doc. Regec.
Senátor Doc. Langer
Doporučuje, aby v příštích zprávách u některých vytipovaných oblastí byl zobrazen
vývoj (např. za poslední 3 roky). Tento návrh byl v další diskusi senátory podpořen.
Návrh usnesení č. 2:
Akademický senát PdF UP schvaluje Výroční zprávu o činnosti PdF UP za rok 2018.
O návrhu bylo hlasováno aklamací a byl jednomyslně schválen (přítomno 19 senátorů, pro
19, proti 0, zdržel se 0).

4 Výroční zpráva o hospodaření PdF v roce 2018
Prof. Ludíková uvedla, že zpráva byla předložena v podobě, jak ji ekonomické
oddělení fakulty zpracovalo pro potřeby celouniverzitní zprávy o hospodaření. Tento podklad
byl dodán Rektorátu UP a následně zapracován do celouniverzitní zprávy. Obecně můžeme
konstatovat, že jsme hospodařili s výsledným ziskem více než milion korun, ten je navržen
k převodu do FRIMu.
Fakulta v roce 2018 zafinancovala všechny zaměstnance, všechna pracoviště. Provedla
řadu investic k zlepšení svého vybavení.
V minulých letech se tato zpráva nepředkládala, proto byly použity materiály, které
byly k dispozici v podobě, jež vyhovuje celouniverzitním požadavkům.
Prof. Michalík požádal předsedu Ekonomické komise AS PdF (dále jen „EK“)
o zprostředkování závěru za EK. Doc. Kopecký přednesl závěr, na němž se EK usnesla
a který byl senátorům zaslán v předstihu, a to:
EK není schopna posoudit Výroční zprávu o hospodaření PdF UP v roce 2018, protože
nedokáže v předložených podkladech oddělit hospodaření fakulty od hospodaření univerzity.
EK doporučuje Akademickému senátu PdF UP, aby si vyžádal předložení této zprávy za rok
2018 v podobě, jež by zahrnovala podstatné údaje o všech oblastech hospodaření fakulty,
např. tak, jak je stanoví materiál „Dělení příspěvku/rozpočet PdF UP pro rok 2018“, a jejímž
obsahem by rovněž byl příslušný slovní komentář.
Diskuse:
Mgr. Kočí
Kde v tabulkách lze najít informaci o výsledku hospodaření fakulty, který děkanka
sdělila? Dále vyslovila prosba o upřesnění pojmu FRIM.
Zodpověděl Ing. Tomášek – Výsledky hospodaření odpovídají „samostatnosti“ fakulty
v rámci UP, ekonomický proces v průběhu roku je rozmanitý, např. je třeba provádět tzv.
časová rozlišení. V závěru vždy hospodaření podléhá externímu auditu. V běhu roku je
neúčelné zabývat se detaily, důležitý je celkový výsledek po ročním zúčtování. Hospodářský
výsledek je saldo – celkové zhodnocení příjmů a výdajů (pozor: je to vždy pouze účetní
výsledek). Cílem je přiblížit se nule. Převod do FRIMu musí být schválen Ministerstvem
financí. Prozatím je v této věci podána žádost. FRIM slouží především jako zdroj pro odpisy,
v podmínkách fakulty se vytváří poměrně složitě. Ing. Tomášek nabízí schůzku k dohodě
o požadavcích, k vysvětlení pojmů i zvolených postupů, ke konzultacím – nabídka je
primárně určena EK i všem vážným zájemcům.
Doc. Kopecký
Předložená tabulka zobrazuje celou univerzitu, nelze identifikovat fakultní podíl. EK
potřebuje fakultu oddělit. Jako možný vzor může posloužit např. zpráva FTK UP.
Dr. Pastieriková
Připojuje se ke stanovisku doc. Kopeckého a k doporučení, aby zpráva obsahovala
také textovou část s komentářem. Jako další možný vzor nabízí např. zprávu PF UP.
Prof. Michalík
U zprávy o hospodaření lze postupovat analogicky jako při rozpravě o dělení
příspěvku. Navrhuje společnou schůzku tajemníka s EK, která nastaví způsob pojetí
a možnost zavedení tradice.
Ing. Tomášek
Konstatuje, že ke zprávě o hospodaření celé UP byl již vydán schvalovací výrok
auditora.
Prof. Ludíková
Potvrzuje ochotu vedení k dohodě o podobě této zprávy.
Doc. Langer

Vyjádřil se k možnému dvojímu pojetí zprávy o hospodaření. Auditoři posuzují
správnost z pohledu legislativy, z pohledu senátu jde o zhodnocení správnosti postupu
a dodržení stanovených pravidel.
Doc. Kopecký
Pro rok 2018 by postačila redukovaná tabulka zachycující údaje za fakultu (vzor
FTK). Opět se přimlouvá za textový komentář.
Prof. Michalík
Rekapituloval možný přístup k projednání zprávy o hospodaření. Její předložení je
jednoznačně předpokládáno Jednacím řádem AS PdF UP. Termínově však senát není vázán.
Doporučil přijmout závěr EK s tím, že EK bude jednat s tajemníkem fakulty ještě v červnu,
poté výsledné materiály projedná a předloží je ke schválení. Následně by EK v době před
zahájením příprav výroční zprávy za rok 2019 doporučila senátu strukturu této zprávy.
Návrh usnesení č. 3:
Akademický senát PdF UP projednal předložené dokumenty k Výroční zprávě o hospodaření
PdF UP v roce 2018. Jednání o zprávě přerušil a konečné schválení materiálů po
zapracovaných úpravách proběhne na příštím řádném zasedání AS PdF UP.
O návrhu bylo hlasováno aklamací a byl jednomyslně schválen (přítomno 19 senátorů, pro
19, proti 0, zdržel se 0).

5 Změna ve Statutu PdF UP
Ve stručném komentáři děkanka prof. Ludíková zdůvodnila navrhované změny ve
Statutu PdF UP.
Prof. Michalík požádal předsedkyni Legislativní komise AS PdF (dále jen „LK“)
o zprostředkování závěru za komisi. Doc. Vitásková sdělila, že LK konstatovala, že jde
o drobnější změny formálního charakteru, materiál prošel předjednáním v LK AS UP. LK
doporučila schválení.
Doplnění prof. Michalíka
Debata v LK se zaměřila i na technické detaily, oceněna byla i práce LK AS UP.
Diskuse:
Dr. Zemánek
Upozornění na chybu ve formulaci odst. 3 čl. 3 část II. Bude vypořádáno.
Návrh usnesení č. 4:
Akademický senát PdF UP schvaluje předložený návrh změny ve Statutu PdF UP –
vnitřní předpis PdF UP č. PdF-A-17/03-N03 „Novela č. 3 Statutu PdF UP v Olomouci ze
dne 15. 1. 2014“, a to ve znění se zapracovanými připomínkami LK AS UP.
O návrhu bylo hlasováno aklamací a byl jednomyslně schválen (přítomno 19 senátorů, pro
19, proti 0, zdržel se 0).

6 Nový vnitřní předpis k provedení Studijního a zkušebního řádu UP v Olomouci
Prof. Ludíková ve svém komentáři navázala na již vyřčené v předchozím bodu
jednání. UP v Olomouci vydala nový vnitřní předpis „Studijní a zkušební řád UP Olomouci“.
Fakulty mohou v některých oblastech upravit své podmínky, což je shrnuto v překládaném
předpisu. Materiál zpracovaný za PdF vzniknul na základě požadavků pracovišť.
Vyjádření předsedkyně LK doc. Vitáskové – LK materiál projednala na základě
obsáhlého vysvětlujícího komentáře dr. Neumeistera, jenž je současně členem LK. Diskuse se
mimo jiné zaměřila např. na limit prací vedených v jednom akademickém roce jedním
pracovníkem, dále na uznávání zkoušek s hodnocením E. V doplnění dr. Synek uvedl, že bylo
hovořeno také o uznání kolokvií. Kvitoval s uspokojením, že ve všech případech je zachována
možnost požádat o rozhodnutí o případném uznání děkanku fakulty.

Jednání AS PdF UP opustila senátorka dr. Dobešová Cakirpaloglu. Senát je nadále usnášení
schopný.
Diskuse:
Prof. Michalík
Jak je otázka maxima povolených vedených kvalifikačních prací řešena v IS HAP?
Zodpovězeno dr. Regecem a doplněno prof. Ludíkovou. Fakulta provedla analýzu vytíženosti
pracovníků, pokud jde o vedení prací. Stav je velmi rozdílný a pro akreditační proces a pro
měření kvality je vysoký počet vedených prací nepřijatelný. Stanovený limit považujeme za
vhodný. Momentálně se připravuje opatření v IS STAG, jež by tento limit akceptovalo.
Doc Vitásková
Oblast vedení kvalifikačních prací je významnou součástí hodnocení kvality.
Mgr. Kočí
Vyslovila dotaz, jaké byly důvody pro zařazení konkrétních předmětů do seznamu
předmětů, které si studenti mohou zapsat pouze jednou. Zodpověděla prof. Ludíková – jde
o rozhodnutí pracovišť a garantů. Důvodem byla volba klíčových předmětů, které jsou natolik
důležité pro studenty, že bez jejich zvládnutí není možný postup do vyššího ročníku.
Doc. Langer, doc. Vitásková
Toto opatření bylo v platnosti i dříve, jen to nebylo zachyceno v samostatné příloze
vnitřní normy. Následovali jsme příkladu LF (např. předmět anatomie). Byly uvedeny
příklady uplatnění tohoto opatření v podmínkách speciální pedagogiky.
Doc. Langer
Upozornění na drobné chyby v odst. 2 čl. 5 části II a v příloze. Bude vypořádáno.
Dr. Zemánek
Vyslovil dotaz k hierarchii v uznávání zkoušek. Zodpověděli doc. Langer, doc.
Vitásková, prof. Ludíková, dr. Kvintová. Bude změněn příslušný tiskopis, pravomoc ke
konečnému rozhodnutí v něm bude konkrétně uvedena.
Prof. Michalík
Na příkladu projednaných připomínek akcentoval důležitost přítomnosti zpracovatele
na jednání LK, resp. AS PdF.
Návrh usnesení č. 5:
Akademický senát PdF UP schvaluje předložený návrh nového vnitřního předpisu PdF
UP č. PdF-A-19/01 “Vnitřní předpis PdF UP v Olomouci k provedení Studijního
a zkušebního řádu UP v Olomouci“, a to ve znění se zapracovanými připomínkami LK
AS UP.
O návrhu bylo hlasováno aklamací a byl jednomyslně schválen (přítomno 18 senátorů, pro
18, proti 0, zdržel se 0).

7 Programy a podmínky přijímacího řízení PdF UP pro rok 2020/2021
Také k tomuto materiálu sdělila doplňující informace prof. Ludíková. Výše
administrativního poplatku byla pro uchazeče stanovena jednotně na celé UP na 690,- Kč.
Diskuse:
Mgr. Kočí, prof. Michalík, dr. Zemánek
Vyslovili dotazy k některým údajům o počtech přijímaných studentů. Zodpověděla
prof. Ludíková.
Návrh usnesení č. 6:
Akademický senát PdF UP schvaluje předložený materiál Programy a podmínky přijímacího
řízení PdF UP pro rok 2020/2021.
O návrhu bylo hlasováno aklamací a byl jednomyslně schválen (přítomno 18 senátorů, pro
18, proti 0, zdržel se 0).

Jednání AS PdF UP dočasně opustila senátorka dr. Křeménková. Senát je nadále usnášení
schopný.

8 Záměr doktorského studijního programu Didaktika informatiky a digitálních
technologií
Prof. Ludíková uvedla, že jde o návrh nového programu, který navazuje na předchozí,
dosud běžící program Didaktika informatiky. Program je navázán na obor Učitelství, to
v důsledku může znamenat zvýšení zájmu ze strany nových uchazečů. Návrh programu prošel
Pedagogickou komisí UP, nekonkuruje technicky zaměřenému oboru na PřF UP. Garant je
stejný jako u stávajícího programu. Pokud bude nový program schválen, předpokládá se
ukončení starého programu.
Návrh usnesení č. 7:
Akademický senát PdF UP schvaluje předložený návrh doktorského studijního programu
Didaktika informatiky a digitálních technologií.
O návrhu bylo hlasováno aklamací a byl jednomyslně schválen (přítomno 17 senátorů, pro
17, proti 0, zdržel se 0).
Senátorka dr. Křeménková se navrátila k jednání.

9 Informace vedení fakulty
Prof. Ludíková
V úvodu sdělila informace o dalším zasedání Asociace děkanů pedagogických fakult
ČR, jež se uskutečnilo za přítomnosti zástupců MŠMT. Projednána byla oblast výzkumu –
možnost samostatné kapitoly v TAČRu (což se nepodařilo, nicméně finanční zdroje budou
k dispozici). MŠMT formuluje v této oblasti dva záměry, jež nám ovšem tematicky
nevyhovují. Dále se řešila možnost projektu k pregraduálnímu vzdělávání. Diskuse se dále
zaměřila na výzvu Inovace v pedagogice – témata A a B, na tzv. fond „F“, spolupráci s NAÚ
při konstituování krajských metodických kabinetů.
Závažným tématem byla připravovaná novela zákona o pedagogických pracovnících,
jež by následně vedla k reformě organizace doplňujícího pedagogického studia (dále jen
„DPS“). Asociace děkanů měla jistou předběžnou dohodu s MŠMT o poskytovatelích této
služby (mělo jít o fakulty vzdělávající učitele s platnou akreditací programů Učitelství).
V poslední době ovšem MŠMT poskytuje rozporné informace. Děkanka bude za Asociaci
psát dopis ministrovi se žádostí o stanovisko.
Dále prof. Ludíková informovala o činnosti Pedagogické fakulty:
Na fakultě proběhly státní závěrečné zkoušky.
Připravují se přijímací zkoušky.
V období prázdnin bude fakulta plně vytížená, budou se konat letní školy, příměstské
tábory atd. Počet účastníků je vyšší než vloni.
Učitel21 – Ministr školství tlumočil nespokojenost terénu s absolventy učitelských
fakult. Proto byla naší fakultou řediteli odboru vysokých škol zaslána prezentace našeho
projektu Učitel21. V reakci byl tento projekt kvitován.
Doc. Šobáňová
Pokračujeme v rozvíjení PR aktivit, chystá se nová sada materiálů pro podzimní
veletrhy, připravujeme propagaci našich výsledků (excelentní výsledky, Učitel21…).
Intenzivně se připravují aktivity k listopadovému výročí.
Doc. Regec
Vyslovil komentář k problematice DPS – situace v terénu je nevyhovující, složení
učitelských sborů není dobré. Pokud nebude tato otázka včas a systémově řešena, hrozí

situace, kdy na školách vysoký počet pracovníků bude mít pouze absolvováno DPS. Proto by
Ministerstvo školství mělo mít zájem na zajištění kvalitního systému DPS.
Univerzitní fiše – UP připravuje dva velké projekty. Naše fakulta dodává své podklady
do obou. Doplnění děkanky - kolegium rektora o věci bude jednat příští týden.
Nadále je řešena problematika Metodiky 17+. Některé předpoklady naznačují, že
situace pedagogických fakult bude velmi složitá.
Diskuse:
Doc. Kopecký
Vyslovil dotaz k některým publikovaným vyjádřením k tématu univerzitních fiší.
Zodpověděli doc. Regec a prof. Ludíková.
Dr. Pastieriková
Dotázala se, zda MŠMT představilo standardy DPS? V odpovědi děkanka sdělila, že
jednání a debaty o této problematice jsou již dlouhodobé. Zatím představený materiál MŠMT
byl zaměřen pouze na kompetence absolventů. Fakulty trvají na konání státní zkoušky, resp.
požadují, aby alespoň příslušná vyhláška stanovila požadavky.
Jednání AS PdF UP opustili studentští senátoři T. Houšková a V. Kuldan. Senát je nadále
usnášení schopný.

10 Informace ze zasedání AS UP
Doc. Langer
Uskutečnila se dvě zasedání.
30. 4. byl projednán rozpočet, změna statutu UP, studijní a zkušební řád UP – studijní
programy se specializacemi, vnitřní mzdový předpis. Senát dále přijal podnět studentů
k řešení problémů s wifi v některých univerzitních prostorech. Vzal dále na vědomí zprávu
o vyřešení žádosti studentů o možnost vlastnit dvě identifikační karty – studentskou
i zaměstnaneckou – a čerpat tedy obojí benefity v případě, že se jedná o studenta (zpravidla
doktoranda), který má souběžně uzavřenu pracovní smlouvu.
Jednání AS PdF UP opustila senátorka dr. Křeménková. Senát je nadále usnášení schopný.
Další zasedání AS UP se uskutečnilo 22. 5. Na programu byly výroční zprávy, změny
statutů některých fakult, změna vnitřního předpisu FF (neschváleno). Obsáhle bylo jednáno o
řešení situace na PřF UP.

11 Studentská rubrika
Mgr. Kočí
Navázala na informaci o možnosti vydání dvou identifikačních karet doktorandům,
kteří mají současně pracovní poměr k UP. Požádala, aby Pedagogická fakulta zvážila možnost
zpřístupnění některých zaměstnaneckých výhod i doktorandům, kteří nejsou zaměstnanci. Šlo
by o zaměstnanecké benefity, jež jsou pro doktorandy a pro jejich život na fakultě potřebné –
např. parkování na uzavřených univerzitních parkovištích, vstup do dvora fakulty ze tř. 17.
listopadu, kapacita pro kopírování.
Doc. Vitásková
Ze závěrů LK vyplývá doporučení, aby studentská komora nominovala nové členy
LK. Je v této věci nějaká reakce? Mgr. Kočí sdělila, že studentská komora se tématem
zabývala, avšak definitivní návrh nebyl formulován. Nominace budou sděleny před příštím
zasedáním AS PdF.

Jednání AS PdF UP opustil senátor Bc. Voráč. Senát je nadále usnášení schopný.

12 Různé
Prof. Michalík.
Zaměřil diskusi k plánu příštího zasedání, většina přítomných se shodla na termínu
9. 10. 2019 (opět ve 12.30 hod.).
Poděkoval senátorkám a senátorům za práci v končícím semestru. K poděkování se
připojila děkanka fakulty – společně všem popřáli úspěšné zakončení akademického roku
a pěkné prožití prázdninových týdnů.

V Olomouci 7. 6. 2019
Zapsala: Mgr. E. Petříková
Zápis schválil: prof. Mgr. PaedDr. J. Michalík, Ph.D., v.r.

Usnesení ze zasedání AS PdF UP dne 5. 6. 2019

1. Akademický senát PdF UP schvaluje program dnešního zasedání ve znění uvedeném
v pozvánce.
2. Akademický senát PdF UP schvaluje Výroční zprávu o činnosti PdF UP za rok 2018.
3. Akademický senát PdF UP projednal předložené dokumenty k Výroční zprávě
o hospodaření PdF UP v roce 2018. Jednání o zprávě přerušil a konečné schválení
materiálů po zapracovaných úpravách proběhne na příštím řádném zasedání AS PdF
UP.
4. Akademický senát PdF UP schvaluje předložený návrh změny ve Statutu PdF UP –
vnitřní předpis PdF UP č. PdF-A-17/03-N03 „Novela č. 3 Statutu PdF UP v Olomouci
ze dne 15. 1. 2014“, a to ve znění se zapracovanými připomínkami LK AS UP.
5. Akademický senát PdF UP schvaluje předložený návrh nového vnitřního předpisu PdF
UP č. PdF-A-19/01 “Vnitřní předpis PdF UP v Olomouci k provedení Studijního
a zkušebního řádu UP v Olomouci“, a to ve znění se zapracovanými připomínkami LK
AS UP.
6. Akademický senát PdF UP schvaluje předložený materiál Programy a podmínky
přijímacího řízení PdF UP pro rok 2020/2021.
7. Akademický senát PdF UP schvaluje předložený návrh doktorského studijního
programu Didaktika informatiky a digitálních technologií.

