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Společným jmenovatelem projektu je výuka biomedicínskýchSpo eč ý j e o a e e p oje u je ýu a b o ed c s ýc
oborů a jejich úspěšná aplikace v praxi

Lékařská fakulta                    [Bc] Zdravotní laborant

Přírodovědecká fakulta       [Bc;Mgr] Analytická a aplikovaná 
biochemie

Vysoké učení technické [Bc;Mgr] Biomedicínské inženýrstvVysoké učení technické       [Bc;Mgr] Biomedicínské inženýrstv



HLAVNÍ CÍLE PROJEKTU

tř d i t í t í áj é k ik ý ě

HLAVNÍ CÍLE PROJEKTU

prostřednictvím nastavení vzájemné komunikace, výměny 
informací

a vstupem praktické aplikační sféry zvýšit připravenost, tvůrčí

schopnosti, kreativitu a konkurence schopnost absolventů při 

j ji h l t ě í kti ké ži tějejich uplatnění v praktickém životě



DÍLČÍ CÍLE PROJEKTU

vzájemná multilaterální komunikacevzájemná multilaterální komunikace

výměna informací o speciálních formách výukyvýměna informací o speciálních formách výuky

předávání úspěšných forem výuky

společná příprava nových učebních postupů 

a učebních opor



Zapojením praktického sektoru do výuky      

zvýšit:
■ připravenost■ připravenost
■ tvůrčí schopnosti
■ kreativitu
■ konkurenceschopnost



Cílové skupiny projektu

Studenti biomedicínských oborů
LF MU 80LF MU 80
PřF MU 154            442
VUT 208

Pedagogové biomedicínských oborůPedagogové biomedicínských oborů
LF MU 10
PřF MU 8 25
VUT 7



Klíčové aktivity projektu

Navázání účinných forem neformální 
komunikace a výměny informací za účelem 

zkvalitnění  vysokoškolské výuky

Zapojení praktické aplikační sféry do výuky
s cílem zvýšit připravenost absolventů na 

současnou realitu a požadavky praxesoučasnou realitu a požadavky praxe



Pracovní skupiny

Multilaterální komunikace
Kontaktní místo
Edukační aktivity FN BrnoEdukační aktivity FN Brno
Edukační aktivity Roche Diag. Division
Workshopypy
Newebová publicita
Webová publicita











Aktivity kontaktního místa projektu

konzultace
poradenská činnost
možnosti praktického uplatnění absolventů v zaměstnání
možná témata bakalářských a diplomových pracímožná témata bakalářských a diplomových prací
semináře s analytickou a instrumentálně tématikou
praktická cvičení s analytickou a instrumentální technikoup y
workshopy















Příklady praktických tématPříklady praktických témat

speciální metody a technika 
další vzdělávání
s stém ří ení k alitsystém řízení kvality
ekonomika provozu laboratoře
procesy konsolidace a centralizaceprocesy konsolidace a centralizace
systém interní a externí kontroly kvality
interpretace biochemických nálezů
laboratorní a nemocnicční informační systém
POCT (point-of-care testing)



Ústředí Diagnostické divize Roche, Rotkreuz







Professional DiagnosticsProfessional Diagnostics
Marketing Division 
Sales Division 
Quality Control System 
Public Relations 
Medical Marketing 
Assay Marketing 



Logistics Division 



Technical Service



Webové stránky projektu

www.pes.med.muni.cz
http://www.med.muni.cz/pes






