Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké
a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL
na období 2008

1. Úvod
Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje Dlouhodobý záměr rozvoje Ústavu zdravotnických studií (dále
ÚZS) na léta 2006 – 2010.
Předložená aktualizace rozvoje ÚZS vychází z dosavadního stavu ústavu a očekávaných aktivit v roce
2008. Strategickým cílem je vytvořit a udržet postavení ÚZS v rámci univerzit při zajištění dostatečného
počtu studentů se zohledněním vnějších faktorů rozvoje vzdělávání v oblasti nelékařských zdravotnických
oborů.
2. Internacionalizace
2.1 Oblast vzdělávací činnosti
Zapojení ÚZS do mezinárodních programů
Řada odborníků ÚZS jsou členy prestižních celosvětových profesních organizací. V roce 2008 se
předpokládá další nárůst odborníků pro zajištění výuky a také zapojení do činností souvisejících s
aktivitami v rámci mezinárodních společností.
Mobilita studentů a učitelů
Pro rok 2008 předpokládáme vyhledání partnerů pro mobilitu studentů a učitelů v rámci programů
Socrates - ERASMUS a dalších. Očekávají se zejména aktivity v rámci spolupráce s vysokými školami
např. v Německu, Itálii, Řecku.
Nabídka studijních programů akreditovaných v cizích jazycích
ÚZS nemá akreditovaný studijní program v cizím jazyce.
V současné době je akreditováno bakalářské studium Ošetřovatelství v českém jazyce. V akademickém
roce 2007/2008 bude uskutečňován 2. ročník studia. K akreditaci je předložen studijní program
Biomedicínská technika, který bude realizován od akademického roku 2008/2009. V přípravě pro
předložení akreditační komisi jsou materiály pro kombinovanou formu studijního oboru Všeobecná
sestra.
2.2 Oblast výzkumu a vývoje
Mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje
Bude vyhledána a rozšiřována mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje, založena na
smlouvách s univerzitami a dalšími organizacemi.
Mobilita pracovníků ve výzkumu a vývoji
Snahou bude zapojení odborníků ÚZS do činností souvisejících s aktivitami v rámci mezinárodních
společností.

2.3 Oblast rozvoje lidských zdrojů
Jazykové kompetence studentů, akademických a administrativních pracovníků
Jazyková politika ÚZS je založena na principu: mateřský jazyk, anglický jazyk, německý jazyk a podle
volby další volitelný jazyk.
Bude snahou zavádět odbornou jazykovou výuky angličtiny, němčiny formou samostatných projektů a
vybraných přednášek v předmětech na úrovni bakalářského studijního oboru.
3. Kvalita a excelence akademických činností
3.1 Oblast vzdělávací činnosti
Vnitřní systémy zabezpečení kvality
Bude pokračovat pravidelné periodické hodnocení všech základních činností s komplexním využitím
získaných poznatků. Bude využito poznatků ze studentského hodnocení (zejména při hodnocení
vzdělávací činnosti) a propojení této hodnotící aktivity s IS/STAG při implementaci jeho evaluačního
modulu.
Restrukturalizace a vývoj studijních programů
Základním záměrem ÚZS je zvýšení atraktivity bakalářského oboru a rozšíření nabídky tak, aby pokrývala
celou šíři problematiky spjaté se vzděláváním nelékařských zdravotnických oborů. V roce 2008 bude
snahou realizovat a uskutečňovat kombinovanou formu bakalářského studia Ošetřovatelství, prezeční
formu bakalářského studia Biomedicínská technika. Bude pokračovat příprava studijních materiálů a
databází pro rozšiřování kombinované formy studia s využitím internetu.
Nabídka studijních oborů v souladu se společenskou potřebou
Bude připravena akreditace bakalářského studijního programu Biomedicínská technika, který umožní
studium studentů potřebných pro zdravotnickou praxi dle platné legislativy o vzdělávání nelékařských
zdravotnických oborů.
V souladu se zvýšenou celospolečenskou potřebou bude příprava akreditace kombinovaného studia
studijního programu Ošetřovatelství.
Monitorování situace na trhu práce
Ve spolupráci s profesní zdravotnickou organizací, zdravotnickým zařízením, Úřady práce, dále
individuálně dle požadavků rozhodujících zařízení regionu a dalších významných institucí bude ÚZS
pokračovat ve sledování zaměstnanosti absolventů jednotlivých studijních oborů v oboru a specifikovat
případné požadavky na nové kvalifikace a specializace, např. specializace Dětská sestra.
Profesní poradenství
Spolupráce ÚZS s potenciálními zaměstnavateli
ÚZS bude rozvíjet konkrétní spolupráci v rámci odborné praxe pro jednotlivá zdravotnická zařízení. Bude
pokračovat spolupráce s Krajskou nemocnicí Liberec a Nemocnicí Jablonec nad Nisou.

Spolupráce TUL se subjekty sekundárního vzdělávání
Pro zvýšení zájmu o nelékařské zdravotnické obory bude ÚZS připravovat systém speciálních panelů,
pomůcek vhodný pro střední školy a veřejnost. Bude realizován „Den otevřených dveří“.
Dostupnost informačních zdrojů
Pro kvalitnější zajištění dostupnosti informačních zdrojů bude doplněna především ústavní webová
stránka zaměřená na informace pro potenciální zájemce o obory, informace pro studenty.
Bude zpřístupněna databáze učebních textů a výukových materiálů, příspěvků pracovníků ÚZS.

3.2 Výzkum a vývoj
Rozvoj výzkumu na ÚZS
Bude organizována konference „Ošetřovatelství na prahu nového tisíciletí“.
3.3 Rozvoj lidských zdrojů
Počty a struktura studentů
Bude pokračovat vývoj studijních programů s ohledem na potřeby praxe.
3.4 Celoživotní vzdělávání
V rámci řešení projektu bude pokračovat systém vzdělávání dospělých osob – mentorek ošetřovatelské
odborné praxe formou certifikovaného kurzu MZČR.
Bude pokračovat vývoj kvalitních multimediálních vzdělávacích pomůcek.
Tvorba a inovace studijních programů celoživotního vzdělávání
Bude realizován kurz celoživotního vzdělávání, zejména s využitím elektronického systému práce s
informacemi.
Bude pokračováno v přípravě a realizaci grantů FRVŠ a v rozvojových programech MŠMT v oblasti
dalšího, celoživotního a distančního vzdělávání.
3.5 Řízení ÚZS
Organizace a řízení ÚZS
Řízení ústavu bude probíhat stejně jako v roce 2007.
Vedení ústavu (ředitel, tajemnice) se bude scházet týdně. Na jejich porady budou navazovat porady
jednotlivých oddělení ústavu. K zásadnějším problémům budou neperiodicky organizována kolegia
ředitele (vedení rozšířené o pracovníky oddělení).
Rozvoj informačního systému
Bude pokračováno v rozvoji informačního systému na novém ústavním serveru.
vytvářeny potřebné databáze a využito napojení na stávající informační systémy.

Budou průběžně

Rozvoj a obnova
Záměrem ÚZS je dobudování především specializovaných laboratoří pro výuku 3. ročníků studijního
oboru Všeobecná sestra a vzdělávání mentorek ošetřovatelské odborné praxe.
Pro jejich nákup bude využito především různých grantů a rozvojových programů.
Investiční prostředky z MŠMT budou využívány především pro přístroje a zařízení určené k účelům
výuky.
Ke stejným účelům bude využíván také grant FRVŠ.

4. Kvalita a kultura akademického života
Bude pokračovat systematické zlepšování pedagogické práce založené na principu kolegiality,
profesionálního přístupu ze strany učitelů i studentů.
Sociální záležitosti studentů
Bude snaha najít formu financování částečného zaměstnávání studentů na externě financovaných
projektech a doplňkové činnosti.
Podpora mimořádně nadaných
V rámci konference Ošetřovatelství na prahu nového tisíciletí bude vypsána soutěž o nejlepší studentský
odborný příspěvek.
Nadaným studentům bude nabízena práce na odborných projektech.

Spolupráce ÚZS s absolventy

Podmínky pro tělovýchovnou, sportovní, uměleckou a další činnost studentů
ÚZS bude všestranně podporovat organizovanou i neorganizovanou sportovní a tvůrčí uměleckou činnost
studentů.
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