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Rozvojový projekt na rok 2009
Formulář pro závěrečnou zprávu
Program:

4 Program na podporu oboustranné mobility studentů a pracovníků VŠ

Podprogram:

a Podprogram na podporu mezinárodní spolupráce VŠ

Název projektu: Uspořádání mezinárodní vědecké konference studentů
doktorského studia na lékařských fakultách

Období řešení projektu:

Dotace (v tis. Kč)

Od:leden 2009

Do: prosinec 2009
Z toho běžné finanční
prostředky:

Celkem:

Z toho kapitálové finanční
prostředky:

Požadavek

500

500

0

Čerpáno

500

500

0

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Hlavní řešitel
Jméno:

Kontaktní osoba

Prof. MUDr. Ivo Šteiner, CSc.

Ing. Eva Macourková

Fakulta/Součást

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Adresa/Web:

www.lfhk.cuni.cz

www.lfhk.cuni.cz

Telefon:

495 832 184

495 816 136

E-mail:

steiner@lfhk.cuni.cz

macourkovae@lfhk.cuni.cz

Jméno rektora:

Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

Podpis:

Podpis:
Datum:

Razítko školy:

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU
Cíle projektu

Uveďte předem stanovené cíle a u každého z nich uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč
splněn nebyl.
Cílem projektu bylo finančně podpořit uspořádání 6. ročníku Mezinárodní konference studentů
doktorského studia na lékařských fakultách. Stanovený cíl byl splněn v celém rozsahu a finanční
prostředky v jednotlivých položkách byly vyčerpány.

Plnění
kontrolovatel
ných výstupů

Uveďte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč
splněny nebyly.
Konference, pod záštitou rektora UK, se konala v Hradci Králové ve dnech 19. – 21. listopadu 2009,
za účasti celkem 40 doktorandů z 10 zemí (lékařské fakulty ČR [7], SR [3], Gruzie, Chorvatsko,
Maďarsko, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Velká Británie; farmaceutické fakulty ČR a
SR).
Úroveň přednesených prací hodnotila 12-členná mezinárodní porota. Tři nejlepší práce získaly
finanční ceny.
Rozšířená abstrakta prací byla vydána ve formě sborníku (v příloze). Sborník byl k dispozici již
v průběhu konference.
Konference byla úspěšná po stránce odborné i společenské.

Změny
v řešení

Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o jejich
povolení MŠMT, uveďte čj.vyřízení této žádosti.
Jednotlivé změny (přidejte řádky podle
Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na
č.
potřeby)
MŠMT)
1
2
3
4
5

Přehled o
pokračujícím projektu

Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo
vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna.
Rok realizace
2009
2010

Čerpání fin. prostředků
(souhrnný údaj)

Poznámka (případně výhled do budoucna)

500 000 Kč
450 000 Kč

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.

