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Strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti (dále jen ,,strategický záměr"| Lékařské fakulty
Univerzity Palackého vOlomouci (dále jen ,,LF UP") je základním programovým dokumentem LFUP
vycházejícím ze strategického záměru Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen,,UP") podle zákona
č. ttt/I998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplněnídalších zákonů (zákon o vysokých školách),
a statutu up.

Cí! 1. Kvalitní studium a vzdělávání
L. Opravy Teoretických ústavů LF UP:

a) dokončení opravy vzduchotechniky v Centru pro práci s laboratorními zvířaty;
b) příprava podkladů a realizace oprav pracovišť Ústavu sociálního lékařství a veřejného

zdravotnictví, Ústavu imunologie, Ústavu preventivního lékařství, Ústavu fyziologie a

Ústavu biologie (nové rozvody elektřiny a vody, revize odpadů, nová podlahová krytina,
výmalba);

c) pokračovánív přípravě opravy ústředního topenív celé budově;
d) pokračování v přípravě zajištění části prostor budovy náhradním zdrojem elektrické

energie;
e) dokončení rekonstrukce kompresorové stanice pro účely chemické knihovny.

2. Příprava institucionální akreditace oblasti vzdělávání Všeobecné lékařství a zubní lékařství.
3. Další zkvalitnění studijního programu Všeobecné lékařství.
4. Reakreditace studijního programu Zubní lékařství.
5. Příprava akreditace studijního programu Veřejné zdravotnictví.
6. Spojení dvou pracovišť - Ústavu sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví a Ústavu

preventivního léka řství.
7. Přesunutí Centra pro výuku cizích jazyků do budovy Teoretických ústavů LF UP.
8. Optimalizace systému kontroly dodržování vnitřních předpisů a norem.
9. Podpora mladých lékařů a další propojování klinické medicíny s výukou a vědecko-výzkumnou

činností.

Cíl 2. lnternacionalizace studijních programů
L Příprava akreditace podle Educational Commission for Foreign Medical Graduates (ECFMG),

cíl 3. kvalitní vědecká a tvůrčí činnost
1,. Příprava akreditace nových doktorských studijních programů podpořených z Operačního

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (Bioinformatika a výpočetní biologie, Toxikologie,
Molekulá rní a tra nslačn í med icína, lmunofa rmakoterapie).

2. Podpora aktivní účasti LF UP v projektech směřujících k vědecké excelenci a mobilitě.

Cíl 4. Mezinárodní studijní a pracovní prostředí t
1. Zkvalitňování studijních programů General Medicine a Dentistry. il
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