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Strategický záměr vzdělávacía tvůrčíčinnostiLékařské fakulty Univerzity Palackého v olomouci (dále

jen ,,LF UP") je základním programovým dokumentem LF UP vycházejícím ze strategického záměru
Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen,,UP") podle zákona č.1,1,t/1998 Sb., o vysokých školách a
o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), a Statutu UP.

cíl 1. kvalitní studium a vzdělávání

1.

Opravy:

a)

realizace oprav plánovaných prostor Ústavu veřejného zdravotnictví a Centra pro výuku cizích
jazykŮ (nové rozvody elektřiny a vody, revize odpadů, nová podlahová krytina, výmalba);

b)

příprava projektu opravy prosklené střechy a dobudování zádveří vdostavbě Teoretických
ústavůLF Up;

c)

pokračovánív přípravě opravy ústředního topení v celé budově Teoretických ústavůLF UP;

d)

pokračovánívpřípravě zajištěníčásti prostor Teoretických ústavůLF UP a Ústavu molekulární
a translačnímedicíny náhradním zdrojem elektrické energie;

e)

příprava podkladů pro opravy Ústavu imunologie, Ústavu fyziologie a Ústavu biologie (nové
rozvody elektřiny a vody, revize odpadů, nová podlahová krytina, výmalba).

2,
3.
4,
5.

Dalšízkvalitněnístudijníchprogramů Všeobecné lékařství aZubní lékařství.
Přesunutí Centra pro výuku cizích jazyků do budovy Teoretických ústavůLF UP.
Aktualizace vnitřních předpisů a norem.

Podpora mladých lékařůa dalšípropojování klinické medicíny s výukou a vědecko-výzkumnou
čin ností.

6.

Příprava na vybudování posluchárny pro cca 400 posluchačův souladu se schváleným záměrem
na podporu lékařských fakult v ČR na základě usnesení vlády ČR č. 352 ze dne 6. června 2018

a

schválení Dlouhodobého finančníhoopatření k navýšeníkapacit lékařských fakult ča na obdobi
2019-2029 vládou Čn dne 4. září 201,8.

7.

Příprava na vybudování nových prostor pro výuku na simulátorech vsouladu se schváleným
záměrem na podporu lékařských fakult v ČRna základě usnesenívlády ČR č. 352 ze dne 6. června
2018 a schválení Dlouhodobého finančníhoopatření k navýšeníkapacit lékařských fakutt čR na

období 2019-2029 vládou ČR dne 4. září 2018. Současně nové prostory zabezpečírealizaci
akčníhoplánu vlády Zdraví2O2O - rozvoj pohybové aktivity.

Cíl 2. lnternacionalizace studijních programů

1.

PokraČování v přípravě akreditace podle Educational Commission for Foreign Medical Graduates

(EcFMG).

2.

Zahájení evropské akreditace LF UP v rámciAMSE.

cíl 3. kvalitní vědecká a tvůrčíčinnost

3,,

Příprava a reakreditace příslušných doktorských studijních programů,

2.

Podpora aktivní účastiLF UP v projektech směřujících k vědecké excelenci a mobilitě.

Cíl 4. Mezinárodní studijní a pracovní prostředí

I.

Zkvalitňovánístudijních programů General Medicine a Dentistry.

t/

V Olomouci dne 2. října 201,8

prof. MUDr. Milan Ko
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