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HIavní cíle:
o v rámci přípravy a realizace studijních programů se zabývat jejich profilací.
o systematicky se zabývat kvalitou doktorských studijních programů a motivací

akademických pracovníků a studentů při jejich uskutečňování.
o systematicky se zabývat kvalitou poskytovaných služeb pro studenty, včetně

zapojování do výzkumných činností.
o Zahájení stěhování děkanátu LF Up do prostor TÚ LF Up.
o Rekonstrukce Teoretických ústavů LF UP.
o soustavná optimalizace provozních nákladů LF up.
o soustavný rozvoj výzkumných, vývojových, inovačních a tvůrčích aktivit.



1. Rozvoj materiá!ně-technické základny

Zajistit projektovou dokumentaci pro rekonstrukci Teoretických ústavů LF UP,
Po jednotlivých etapách provést rekonstrukci budovy, včetně dokončení Centra
telemedicíny, simulátorů a praktických dovedností, dalších specializovaných
učeben a laboratoří s cí|em podpořit rozvoj DSP a podíl studentů na vědecko-
výzkumné činnosti fakulty.
V rámci rekonstrukce připravit prostory pro přestěhování děkanátu LF UP (studijní
oddělení přestěhovat do konce roku 2014 a jeho činnost v nových prostorách
zahájit v lednu 2015).

2. Vzdělávací činnost

Rea kred itace stud ijn ího progra m u Všeo becné léka řství.
Udržení vysoké kvality speciaIizačního vzdělávání na LF UP.

3. Výzkumná, vrývojová a tvůrčí činnost

Soustavné zkvalitňování vědecko-výzkumné činnosti na LF UP.

Zajištění kvalitní podpory grantové činnosti na LF UP.

4. Mezinárodní spolupráce a vnější vztahy

Další posilování mezinárodníspolupráce v oblasti výuky a výzkumu.
Rozšiřováníspolupráce se zdravotnickými zařízeními v České republice a zahraničí,

5. Personální rozvoj a sociální politika

Zvyšová n í kva lifi kace a kadem ických pracovn íků fa ku lty.

6. Financování a organizace

Další posílení finančních zdrojů z hospodářské činnosti, smluvního výzkumu
realizace licencí, především ve vztahu t ÚVrrU.
Kontin uá l n í analýza hospodá řských výsled ků jed notl ivých pracovišť

V Olomouci dne 17. října 2014

lilt

LF UP.

MlL


