Setkání vedení lékařských fakult ČR a SR
PROGRAM SETKÁNÍ
Pátek 30. 10. 2009

Sobota 31. 10. 2009
9.00 – 10.30 Jednání sekcí v budově Na
Hradě

12.00 – 14.00 Oběd v budově Nového
Adalbertina
14.00 – 15.00 Plenární zasedání ve Velkém
sále Nového Adalbertina

11.00 – 12.30 Plenární zasedání ve Velkém
sále Nového Adalbertina

15.30 – 17.00 Jednání sekcí v budově Na
Hradě

13.00

Oběd v budově Nového
Adalbertina

18.00 – 19.30 Divadelní představení – Studio
Beseda
Václav Havel: Odcházení
20.00

Slavnostní raut ve Sloupovém
sále budovy Na Hradě

Závěry jednání sekcí

Program sekcí

Sekce děkanů – prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c.
z

z
z
z
z

Atestační vzdělávání – celkový pohled, organizace, podíl LF, spolupráce s ČLS a
ČLK
Univerzitní nemocnice
Vznik LF v Ostravě
Financování výuky a především výzkumu (včetně IGA)
Aktuální novinky

Závěry jednání

Sekce vědy a DSP – prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.
Oblast grantů:
z

z

z

Závěry jednání
z

z

Reforma financování vědy a výzkumu, aktuální informace, předpokládané dopady
a zkušenosti
Hodnocení výstupů z řešení výzkumných projektů, připomínky k bodovému
systému
Problematika souběhu pracovních úvazků z projektů a z grantů, jejich výše a
možná kolize s aktuálním výkladem Zákoníku práce
Možnost koordinace postupu při podávání žádostí o granty EU, vytváření
výzkumných konsorcií
Situace v IGA MZ

Oblast doktorských studijních programů:
z

Metody výchovy doktorandů k vědecké práci, zajišťování zahraničních stáží,
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z
z
z
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z

možnosti financování z evropských projektů
Význam školitelů, jejich výběr, hodnocení a další vzdělávání
Administrativní zajištění přechodu na 4letou standardní dobu studia
Jednotná (evropská) kriteria pro udělení titulu PhD v lékařských oborech
Právní vymahatelnost kriterií, zejména publikační aktivity
Zveřejňování disertačních prací, možnosti odhalování plagiátorství
Specifika doktorského studia v některých oborech (např. stomatologie, bioetika,
veřejné zdravotnictví, atd.), studium nelékařů v klinických oborech
Vztah doktorského studia a rezidenčních míst ve fakultních nemocnicích

Sekce studijních záležitostí – prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.
z

z

Závěry jednání
z
z

z

Úloha a pozice e-learningu ve výuce
– dosavadní zkušenosti jednotlivých fakult
– zajištění e-learningu - finanční, personální, možnosti stimulace učitelů k tvorbě
elektronických materiálů, využití v evaluaci pracovišť, odměňování autorů, apod.,
zkušenosti se společným projektem MEFANET
Evaluace výuky
– úloha studentů, zapojení učitelů
– zkušenosti s technickou realizací
Studentské praxe
Postup při nostrifikaci titulů zahraničních absolventů – řešení sporných situací,
společné stanovisko při uznávání
Prerekvizity ve studijních plánech – dosavadní zkušenosti, úskalí

Sekce zubního lékařství – doc. MUDr. Radovan Slezák, CSc.
z

z

z

Závěry jednání

Zkušenosti s praktickou realizací výuky magisterského studijního programu Zubní
lékařství na jednotlivých lékařských fakultách v České republice a zkušenosti s
obdobnou problematikou na slovenských lékařských fakultách
Současné možnosti odborného a vědeckého růstu mladých lékařů-učitelů
stomatologických klinik v ČR a SR a jejich motivace pro práci na klinických
pracovištích
E-learning a tzv. bezkontaktní výuka – alternativa či nezbytnost při výuce zubního
lékařství

Sekce zahraničních vztahů – prof. MUDr. Ivo Šteiner, CSc.
z

Zahraniční mobilita učitelů a studentů
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Problematika Erasmu
USMLE
Spolupráce s IFMSA

Závěry jednání
Sekce studia v angličtině – prof. MUDr. Miroslav Kuba, DSc.
z
z
z
z
z

Poplatky za studium a jejich vymáhání
Zahraniční část studijního oddělení a jeho spolupráce s českou částí
Spolupracující agentury pro nábor zahraničních studentů – strategie do budoucna
Způsob organizace přijímacích zkoušek zahraničních studentů
Problematika studentů v programu Erasmus – společně se sekcí „zahraničních
vztahů“

Závěry jednání

Sekce tajemníků – ing. Věra Tlapáková
z

z

z

z

Příprava na změny ve financování fakult dle hodnocení vědeckého výkonu,
minimalizace chyb při evidenci publikační činnosti
Problémy s čerpáním rozpočtu v roce 2009, očekávané problémy v roce 2010
(návaznost na celospolečenskou ekonomickou situaci)
Zkušenosti s uplatňováním režijních (nepřímých) nákladů z pohledu různých
dotačních titulů
Zkušenosti s přípravou projektů EU – OP VaVpI, OP VpK

Závěry jednání

Sekce předsedů akademických senátů – doc. MUDr. Alena Stoklasová, CSc.
z
z
z
z

Postavení akademických senátů a reforma vysokého školství
Univerzitní nemocnice a jejich budoucí legislativní ukotvení
Postavení akademických senátů na lékařských fakultách ve Slovenské republice
Vzájemná informovanost akademických senátů o činnosti

Závěry jednání

Sekce studentů – Vojtěch Mezera

Stránka č. 3 z 4

z
z
z
z
z

Pregraduální vzdělávání lékařů
Atestace, uplatnění absolventa ve společnosti
Věda a výzkum
Zahraniční stáže pořádané LF i jiné, role IFMSA
Volnočasové aktivity studentů, funkce spolků mediků na jiných LF

Závěry jednání

Plenární zasedání ve Velkém sále Nového Adalbertina

Divadelní představeníSlavnostní raut

Exteriéry
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