VYSOKÁ ŠKOLA:
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE,
LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ

Rozvojový projekt na rok 2009
Formulář pro závěrečnou zprávu
Program:

4. Program na podporu oboustranné mobility studentů a pracovníků vysokých škol

Podprogram:

d) podpora mezinárodní mobility studentů vysokých škol

Název projektu: Podpora mezinárodní mobility studentů Lékařské fakulty
v Hradci Králové
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

410

410

0

Čerpáno

410

410

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

Podpis:

Jméno rektora:
Podpis:
Datum:
Razítko školy:

Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

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 mezinárodní mobilitu pre- i postgraduálních studentů LF
UK HK, zejména dlouhodobé stáže na Mayo Clinic, USA a stáže v rámci IFMSA.
Projekt byl splněn ve všech bodech.

Plnění
kontrolovatel
ných výstupů

Uveďte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč
splněny nebyly.

V roce 2009 bylo z tohoto rozvojového projektu podpořeno celkem 65 studentů (64 pre. a 1
postgraduální). Čtyři z nich absolvovali 2-3 měsíční stáž na Mayo Clinic (získali celkem 140 tis. Kč).
Počtem studentů (56) i objemem financí (227 tis. Kč) byly největší podpořenou skupinou akce
International Federation of Medical Students Association (IFMSA) – prázdninové klinické stáže a
výzkumné stáže a setkání funkcionářů v Bulharsku a v Makedonii.
U zbývajících 5 studentů šlo o individuální akce, např. stáž na zahraničním pracovišti (Finsko,
Francie), či účast na mezinárodní studentské vědecké konferenci (Istanbul, Bratislava).
Finanční prostředky z rozvojového projektu byly vyčerpány beze zbytku.

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.
č.

Jednotlivé změny (přidejte řádky podle
potřeby)

Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na
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

Čerpání fin. prostředků
(souhrnný údaj)

2008

200 000 Kč

2009

410 000 Kč

2010

Poznámka (případně výhled do budoucna)

400 000 Kč

