Vážené kolegyně, vážení kolegové!
Není mi lhostejný osud a další vývoj naší lékařské fakulty, a proto se ucházím o
členství v jejím Akademickém senátu.
Můj profil:
• Od r. 2002 pracuji jako lékař na Ústavu klinické a molekulární patologie a od
roku 2003 do letošního roku jako odborný asistent stejného ústavu
• Specializovaná způsobilost, v roce 2005 - 1. atestace z oboru patologie , v roce
2011- 2. atestace z oboru patologie
• Praxe VŠ učitele – 13 let (praktická cvičení, vybrané přednášky v českých i
anglických studijních programech), školitel 4 postgraduálních studentů
• Vědecko-výzkumná činnost zaměřena zejména na studium faktorů
ovlivňujících vývoj mnohočetné léková rezistence a predikci metastatického
potenciálu a odpovědi na terapii u nádorů
• V roce 2007 - obhajoba kandidátské dizertační práce v oboru patologie
• V roce 2016 – obhajoba habilitační práce a jmenování docentem
Mé priority:
Pro výuku studentů medicíny by mohlo být velmi prospěšné rozšíření
problémově orientovanévýuky. V rámci svého působení v akademickém senátu
bych proto chtěl přispět k rozšíření této formy výuky a to jak v teoretických, tak
i klinických oborech, včetně anglických studijních programů. Dále bych chtěl
podpořit rozvoj studentské vědecké činnosti a spolupracovat se studentskými
spolky při organizování a zajišťování odborných stáží našich studentů
v zahraničí. Studenti s kreativním přístupem ke studiu a vědecké činnosti mohou
v zahraničí získat užitečné kontakty, které budou velice prospěšné pro rozvoj
naši fakulty a pomohou šířit její dobré jméno. Budu také usilovat o udržení a
zvýšení kvality výuky medicínských oborů a to i přes připravované navýšení
přijímaných studentů do prvního ročníku. Chtěl bych rovněž navrhnout
koordinaci výuky jednotlivých oborů tak, aby nedocházelo ke zbytečným
duplicitám.

Mé zkušenosti:
• Zkušenosti nabyté během zahraničních stáží na univerzitních i vědeckovýzkumných pracovištích
• Znalost problémů studentů, absolventů i mladých pracovníků naší fakulty
• Zkušenosti při navazování zahraniční spolupráce, při vedení studentů v rámci
SVOČ a realizaci výzkumných projektů

Vážené kolegyně, vážení kolegové! Přijďte k volbám do AS LF UP a podílejte
se tak na budoucnosti své fakulty!
Váš
Jozef Škarda

Lepší fotku jsem nenašel ….. ale aspoň vidím světlo na konci tunelu

