Aktualizace Dlouhodobého záměru Lékařské fakulty Univerzity Karlovy
v Hradci Králové na rok 2012
Preambule
Cílem aktualizace Dlouhodobého záměru Lékařské fakulty v Hradci Králové je v souladu
s aktualizací Dlouhodobého záměru UK v Praze doplnit a stanovit priority, které jsou důležité
pro plnění rozvojového plánu i v dalších letech.
1. Věda, výzkum a inovace
Priority a nástroje:
 Vyhodnotit přínos končících výzkumných záměrů.
 Zapojit se do systému programu vědních oborů na UK (program PRVOUK). Využít
tento program k motivaci pracovníků a pracovních týmů k dosahování prestižních
vědeckých výsledků.
 Zapojit se do soutěže Univerzitní výzkumná centra (UNCE) určené pro mladé vědecké
pracovníky a týmy v základním výzkumu.
 Hledat nové příležitosti v oblasti podávaných grantů v aplikovaném výzkumu (TAČR,
Czech invest, apod.). Využít mezinárodních spoluprací ke zvýšení počtu podávaných
přihlášek do mezinárodních soutěží.
 Využít zkušenosti z projektu CEPIN jako teoretickou přípravu pro případné společné
projekty s podnikatelskou sférou a rozšířit spolupráci s partnery v regionu..
 Aktivně spolupracovat s FN HK při přípravě vědecko-technologických a aplikačních
programů.
 Zlepšit metodiku hodnocení výsledků VVI na úrovni pracovišť a jednotlivců a
harmonizovat ji s fakultní nemocnicí.
 Pro zlepšení přehledu o řešených grantech zavést a využívat informační systém pro
centrální evidenci grantů a žádostí o granty.
2. Vzdělávací činnost
Priority a nástroje:
 Prohloubit vzájemnou spolupráci se smluvními nemocnicemi zajišťujícími
předstátnicové praxe našich studentů s možností rozšíření jejich počtu.
 Rozšiřovat nabídku volitelných předmětů.
 Konkretizovat činnost garantů studijních programů v návaznosti na požadavky UK.
 Usilovat nadále o zvýšení státem poskytované finanční dotace na studenty
magisterského programu Zubní lékařství.
 Zpracovat Strategii celoživotního vzdělávání na LF na základě připravovaného
dokumentu UK.
 Pokračovat v periodickém hodnocení výuky studenty a reagovat na jeho výsledky
 Zavést a využívat informační systém pro podporu přípravy žádostí o akreditace a
reakreditace studijních programů a oborů.
3. Doktorské studium a kvalifikační růst
Priority a nástroje:
 Reakreditovat studijní doktorské programy, jimž končí akreditace a podat žádost o
akreditaci na LF již schválených programů. Případné akreditace nových oborů
důkladně zvážit.
 Pravidelně kontrolovat činnost oborových rad a reagovat na nové požadavky UK.





V návaznosti na převzetí specializační přípravy v lékařských oborech zajistit
akreditaci teoretické části ve vybraných oborech. Ve spolupráci s ostatními lékařskými
fakultami upřesnit pravidla pro vedení agendy spojené s organizací specializační
přípravy. Zajistit na fakultě ve spolupráci s fakultní nemocnicí podmínky pro tuto
přípravu.
Podporovat vzdělávání akademických i neakademických pracovníků.

4. Mezinárodní spolupráce
Priority a nástroje:
 Zlepšit propagaci dlouhodobých výjezdů studentů v rámci programů Erasmus/
Sokrates.
 Snažit se o rozšíření nabídky dlouhodobých stáží pro akademické pracovníky a
podporovat jejich využití.
 Využívat každoročně pořádané mezinárodní konference DSP k rozvoji mezinárodních
kontaktů studentů a zaměstnanců.
5. Rozvoj fakulty
Priority a nástroje:
 Zahájit stavbu objektu MEPHARED.
 Připravit projekt na úpravy prostor, které vzniknou po přesunu pracovišť do areálu FN
(MOTUL).
 Nadále v rámci finančních možností fakulty zlepšovat studijní a pracovní prostředí na
fakultě.
6. Vnější vztahy
Priority a nástroje:
 V návaznosti na aktivity UK se podílet na přípravě zákona o vysokých školách,
zákona o finanční pomoci studentům a zákona o univerzitních nemocnicích.
 Pokračovat ve snaze navázat kontakt a spolupráci s absolventy fakulty a využít ji pro
zkvalitnění studia a šíření informací o fakultě. Vydávat informační Zpravodaj pro
absolventy. Zpřehlednit webové stránky fakulty a vylepšit jejich vzhled i obsah.
 Zaměřit se na pravidelné kontakty s médii a rozšířit tak povědomí veřejnosti o životě
na fakultě nejen na úrovni města, regionu a ČR, ale i na úrovni Evropské unie. Tyto
aktivity plánovat a koordinovat.
 Připravit profesionálně zpracované materiály v češtině a angličtině nejen pro zájemce
o studium, ale také pro potenciální zájemce o spolupráci ve výzkumu.
 Zvýšit vzájemnou informovanost o činnosti a rozvojových aktivitách s FN HK, FaF
UK, FVZ UO a Univerzitou Hradec Králové.
7. Zabezpečení činnosti fakulty
Priority a nástroje:
 Vyhodnocovat všechny činnosti fakulty z pohledu efektivního hospodaření.
 Zefektivnit a zrychlit oběh dokladů na fakultě vyšším využíváním elektronické
výměny informací.
 Nadále prohlubovat využívání současných informačních systémů pro jednotlivé
agendy, usilovat o jejich propojení a generovat tyto výstupy do uceleného systému
přístupného vedoucím pracovníkům dle jejich potřeby.






Pokračovat ve zvyšování efektivity pořizování, údržby a využívání výpočetní techniky
pomocí sjednocení programových prostředků používaných na klientských počítačích a
nasazení unifikovaných hardwarových konfigurací PC.
Reagovat na připravované předpisy UK (vnitřní mzdový předpis, pravidla pro správu
majetku).
Reagovat na požadavky UK v rámci připravovaného pravidelného hodnocení kvality
všech hlavních činností univerzity.
Reagovat na legislativní změny jako jsou VŠ zákon, Zákon o univerzitních
nemocnicích či další.

