AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU
VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ,
VÝVOJOVÉ A TVŮRČÍ ČINNOSTI
LÉKAŘSKÉ FAKULTY OU PRO ROK 2017

Projednáno Vědeckou radou LF OU dne 17. dubna 2018
Schváleno Akademickým senátem LF OU dne 23. dubna 2018
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Úkoly pro rok 2017:


Leden - září 2017
Příprava zázemí pro organizaci studia General Medicine, podpora jazykové
vzdělanosti pracovníků Lékařské fakulty OU, zavedení výuky angličtiny do
projektu města Ostrava (nákup cizojazyčné literatury), kooperace aktivit
s rektorátem Ostravské univerzity především stran propagace, účast na akcích
s možnosti školu a program prezentovat, příprava kooperace s fakultami
Ostravské univerzity - Filozofickou fakultou a Přírodovědeckou fakultou.



Leden - září 2017
Příprava podkladů a akreditačního spisu dle nových požadavků NAÚ
pro partnera v Římě.



Leden - prosinec 2017
Příprava vnitřních dokumentů souvisejících se studijní agendou a institucionální
akreditací ve spolupráci s Ostravskou univerzitou.



Prosinec 2016 - červen 2017
Ustanovení pozice studentský „ambassador“ s cílem optimalizace kontaktu
vedení fakulty se studenty - bez rizika ukončení spolupráce, pouze na základě
osobních vztahů (zavedení pozice do Statutu LF OU).



Leden - únor 2017
Optimalizace podmínek pro udělení stipendia děkana pro zahraniční pobyt.



Leden - březen 2017
Systemizace - zavedení pozic na pracovištích (přehled výuka, VV činnost).



Leden - prosinec 2017
Podpora zvýšení jazykových kompetencí zaměstnanců LF OU.



Leden - prosinec 2107
Stabilizace spolupráce na úrovni absolventů.



Leden - červen 2017
Dislokace děkanátu, dobudování budovy ZO, vybudování velkokapacitní
učebny se 100 místy.



Leden - březen 2017
Projekt „Simulační centrum“ - revize stavební projekce, vybavenost.



Leden - březen 2017
Podpora personální stabilizace Studijního
v souvislosti s přibývající agendou.



oddělení

Lékařské

fakulty

Leden - červen 2017
Stravovací prostory – jednání se zájemci, analýza možností fakulty a zájemců,
případně zajištění stravovacích možností.
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Úkoly pro rok 2017


Leden - srpen 2017
Prioritní výzkumné směry – definice a jejich podpora.



Leden - červen 2017
Výzkumná centra – hodnocení efektivity činnosti.



Průběžně
Evidence publikační činnosti.



Průběžně
Koordinace výzkumných záměrů – spolupráce s Fakultní nemocnicí Ostrava.



Leden - červen 2017
Mezinárodní studie - výběr partnerů.



Průběžně
Aktivní vyhledávání pracovišť – interdisciplinární projekty.

Úkoly pro rok 2017


Březen-listopad 2017
Atestace v 5 základních oborech.



Březen-říjen 2017
Nominace garantů dalších oborů SV na Lékařské fakultě OU.



Leden-červen 2017
Příprava podkladů pro akreditaci tří základních kurzů.



Leden-duben 2017
Uzavření smlouvy mezi Lékařskou fakultou OU a Fakultní nemocnicí Ostrava
o praktických atestacích.



Průběžně
Registrace mladých lékařů do SV na Lékařské fakultě OU.

Úkoly pro rok 2017:


Průběžně
Zahraniční spolupráce - ve spolupráci s klinikami Fakultní nemocnice Ostrava.



Průběžně
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Evidence a realizace nabízených mezinárodních studií.


Leden - červen 2017
Visiting professor - vypracování statutu



Průběžně
Zahraniční studijní granty
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