Aktualizace dlouhodobého záměru na rok 2012
Priority Dlouhodobého záměru Ústavu zdravotnických studií vycházejí z priorit Dlouhodobého
záměru Technické univerzity v Liberci a jsou následující:
1. Podpora vysokoškolského vzdělávání v závislosti na trhu práce a rozšíření nabídky
studijních programů a vzdělávání, podpora spolupráce s praxí
2. Podpora akademických pracovníků
3. Podpora výzkumu a vývoje
4. Podpora mezinárodní spolupráce

I. Cíle dlouhodobého záměru ústavu pro rok 2012
1.

Diverzifikace studijní nabídky, rozvoj specializací v rámci studijních programů
1.1. Zpracování materiálů pro akreditaci bakalářského studijního programu Specializace ve
zdravotnictví, obor Nutriční terapeut, magisterských studijních programů (specializační
studium) Ošetřovatelství a Biomedicínská technika.
1.2. Vybudování nových laboratoří pro realizaci výuky studentů studijního oboru Nutriční
terapeut a dovybavení laboratoří fyziologie, patofyziologie, mikrobiologie pro výuku
studentů studijních oborů Všeobecná sestra a Biomedicínská technika.
1.3. Rozšíření stávajících výukových ploch rekonstrukcí prostor - vybudování učeben a
studovny.
1.4. Rozšíření spolupráce s Krajskou nemocnicí Liberec, a.s., Nemocnicí Jablonec nad Nisou,
p.o. a rozšíření spolupráce s Institutem klinické a experimentální medicíny Praha, s
Ústřední vojenskou nemocnicí Střešovice Praha na úrovni smluvních vztahů institucí, dále
s nemocnicemi Nemocnice na Homolce, nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.,
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s. Navázat spolupráci s fakultními a krajskými
nemocnicemi na úrovni individuálních smluvních vztahů pro zajištění praxí studentů.
1.5. Vybudovat hodnocení kvality vzdělávání. Základem bude vnitřní a vnější kontrola kvality
studijního programu - kontrola univerzity a ústavu, zpětná vazba ze strany studentů, od
zdravotnických zařízení, která se podílejí na zajištění odborné praxe na výukových
pracovištích.
1.6. Tvorba studijních elektronických opor.
1.7. Organizování odborného semináře, studentské konference, certifikovaných kurzů.
Realizace certifikovaného kurzu „Mentor klinické praxe ošetřovatelství“.
1.8. Založení fóra absolventů a podpora každoročního setkání s absolventy.
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2.

Podpora akademických pracovníků

2.1 Zajistit a posílit podmínky pro odborné asistenty k získání titulu Ph.D. Podporovat habilitaci
pracovníků, kteří splňují habilitační kritéria.
2.2 Podporovat účast pracovníků na vědeckých sympoziích v tuzemsku i v zahraničí.
2.3 Podporovat odborný růst pracovníků ústavu, aktivní účast na odborných seminářích,
kurzech, konferencích, sympoziích, rozšiřování kvalifikace ve znalostech informačních
technologií, ve znalostech cizích jazyků.
2.4 Podporovat a rozšiřovat znalosti v oblasti „Měkkých dovedností“.
2.5 Zapojit pracovníky do vědeckých projektů v rámci GA ČR, IGA MZ .
2.6 Podporovat publikační činnost v odborných časopisech nebo vydání monografií.

3.

Podpora výzkumu a vývoje

Podporovat podávání žádostí a vytvořit podmínky pro úspěšné řešení následujících projektů
v oblasti výzkumu a vývoje:
3.1 Rozvojový projekt z Fondu rozvoje vysokých škol.
3.2 Rozvojový projekt na podporu vědecké a výzkumné činnosti z MŠMT.
3.3 Rozvojový projekt na podporu vědecké a výzkumné činnosti GA ČR.
3.4 Projekt na podporu vědecké a výzkumné činnosti IGA MZČR.
3.5 Projekty na podporu rozvoje vzdělávání z magistrátu města Liberec.
3.6 Vyhledání a navázání intenzivní vědecké spolupráce s univerzitami
Euroregionu Nisa (Wroclav, Zittau, Gőrlitz) a fakultami na Slovensku.

např. v rámci

3.7 Projekty v rámci programu Gruntwig.
3.8 Projekty z ESF (OPVK). V rámci realizace projektu MODOSE budou vytvořeny studijní
materiály v elektronické formě, které budou volně přístupné na www stránkách ÚZS.

4.

Podpora mezinárodní spolupráce

4.1 Realizace intenzivního programu ERASMUS - Integrace komplementární péče ve vstřícném
zdravotnictví.
4.2 Vybudování nových kontaktů v zahraničí na účast v programu ERASMUS/SOCRATES.
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4.3 Zahraniční spolupráce s Kreiskrankenhause Zittau v rámci odborné ošetřovatelské praxe a
rozvoje interkulturní spolupráce v oboru Ošetřovatelství.
4.4 Členství v mezinárodním sdružení vysokých škol s programem Ošetřovatelství a fyzioterapie
COHEHRE (Consortium of Higher Education in Health Care and Rehabilitation).
4.5 Prohlubování a rozšiřování existující zahraniční spolupráce (Finsko, Belgie, Turecko).

Předkládá:

doc. MUDr. Jaromír Mysliveček, Ph.D.,
ředitel Ústavu zdravotnických studií ………………………………………….

V Liberci dne 20. července 2011
Aktualizace:

Ing. Radka Pešková Ph.D. ……………………………………..
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