MEFANET
meziuniverzitní spolupráce při vytváření vzdělávací sítě
lékařských fakult

Zápis z jednání Koordinační rady MEFANET
23. června 2015, Faustův dům, 1. LF UK, Praha
Zapsal: M. Komenda, D. Schwarz

Přítomni:
•

Viz příloha – Prezenční listina

Program jednání
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Stručné shrnutí zápisu z posledního podzimního jednání
Portálová platforma MEFANET - publikační aktivita v posledním období
Mezinárodní projekt CROESUS - vyškolení PBL tutoři
Konference MEFANET 2015 - program: workshopy, zvaní hosté
Časopis MEFANET Journal - aktivity v posledním období
FZV ZČU – přistoupení další fakulty NZV do sítě MEFANET
Projektové pracovní skupiny - stav a výhled na to, co dál

Důležité výstupy z jednání
1.

Stručné shrnutí zápisu z posledního podzimního jednání
i.

Problematika open access je v řešení.
• Na 1. LF UK vznikl nový ediční řad pro publikování.
• Zástupci fakult budou problematiku open access i nadále sledovat, a to zejmna
s ohledem na MEFANET.
• Úkol: KR připraví deklaraci o plošné podpoře Open Access (D. Schwarz & KR)

ii.

Centrální ověřování identity na portálových instancích
• Úkol: Zástupci slovenských fakult zašlou informaci o eduID.sk a jeho formalním
potvrzení.
• Úkol: IBA MU začlení následně nové informace o ověřování na slovenských
portálpvých instancích na popisné webové stránky o atributu MEFAPERSON

iii.

2.

Portálová platforma MEFANET - publikační aktivita v posledním období
i.

3.

4.

5.

6.

7.

Úkol: Po jednání KR MEFANET bude rozeslána patch k instancím portálové platformy
s opravami drobných chyb.

Analýza e-publikační činnosti ukázala kontinuální aktivitu jednotlivých členů sítě
MEFANET. Detailní přehled je přílohou zápisu.

Mezinárodní projekt CROESUS - vyškolení PBL tutoři
i.
KR MEFANET byla seznámena s průběžnými výstupy projektu Erasmus+, který je aktuálně
koordinován z IBA MU.
ii.
Úkol: Kdo má seriozní a závazný zájem o PBL školení pod vedením odborných
zahraničních lektorů, nahlasí se J. Majerníkovi.
Konference MEFANET 2015 - program: workshopy, zvaní hosté
i.
Termín konference MEFANET 2015 stanoven na 25. – 26. listopadu 2015.
ii.
Odsouhlasen návrh harmonogramu konference (viz příloha).
iii.
Konferenční systém umožní hodnocení strukturovaných abstrakt od více hodnotitelů.
iv.
Oborové zaměření: Neurologie, psychiatrie, neurovědy (prof. Růžicka - 1. LF UK, prof.
Kašpárek - LF MU, prof. Šteňa - LF UK Bratislava).
v.
Úkol: Členové KR MEFANET se zamyslí nad tím, koho oslovit s nabídkou
partnerství/sponzorství konference. Nabídku aktualizovanou pro rok 2015 zašle D.
Schwarz
vi.
Úkol: Zájemci o hodnocení strukturovaných abstrakt na konferenci MEFANET 2015 se
přihlásí emailem D. Schwarzovi.
Časopis MEFANET Journal - aktivity v posledním období
i.
Úkol: Je nutné na všech zapojených fakultách dlouhodobě podporovat a šířit povědomí o
existenci periodika a jeho nových vydáních, přičemž havním sílem je přitáhnout zájem
více autorů než doposud.
FZS ZČU – přistoupení další fakulty NZV do sítě MEFANET
i.
Jednomyslně odsouhlaseno přistoupení fakulty do sítě MEFANET.
ii.
Představení obou zástupců FZS ZČU v KR MEFANET
Projektové pracovní skupiny - stav a výhled na to, co dál
i.

Centrální rozvojové projekty MŠMT ČR (13+)
• Hodnocení znalostí - metodický guidelines pro standardizované testování
(koordinace 1. LF UK – S. Štípek)
• MOOC - pilotní kurz + metodika (koordinace 2. LF UK – J. Feberová)

ii.

Projekty cílné na podporu partnerství a sítí (OP VVV – pozdější výzvy)
• 2 projekty - lékařská oblast a nelékařské zdravotnické vědy
•

Lékařská oblast (koordinace přípravy: D. Schwarz), nosné cíle:
a.

OSCE

b.

VPs

•

c.

Interaktivní edukační materiály + podpora autorů = portálová
platforma a její inovace a rozšiřovaní

d.

Napojení se na odborné společnosti s cílem zlepšení
postgraduálního (celoživotního) vzdělávání

Nelékařské zdravotnické vědy (koordinace L. Bolek)
a.

Plošná podpora tvorby edukačních děl na portálové platformě
MEFANET

b.

Implementace portálové platformy MEFANET na fakultách NZV

