MEFANET
meziuniverzitní spolupráce při vytváření vzdělávací sítě
lékařských fakult

Zápis z veřejného jednání Koordinační rady MEFANET
29. listopadu 2016, Hotel Continental, Brno
Zapsal: M. Komenda, zkontroloval: D. Schwarz

Program jednání
1.

Konference MEFANET: zpětná vazba, sponzoři

2.

Projektové příležitosti: CRP MŠMT, Erasmus+ aj.

3.

MEFANET Journal: management

4.

Portálová platforma: stav a novinky

5.

FedCSIS 2017

6.

Různé

Důležité výstupy z jednání
1.

2.

3.

4.

Konference MEFANET: zpětná vazba, sponzoři
i.

Zpětná vazba z 10. ročníku konference MEFANET vybírána formou tzištěných dotazníků
spojených se slosováním v soutěži – sponzor Minutový řečník

ii.

Výzva ke shánění sponzorů (poslední tři ročníky konference hrazeny z projektů IBA MU –
CROESUS, MEDCIN). Poděkování NF Scientia (1. LF UK) za finanční dar k pokrytí zvaných
přednášek v roce 2017

Projektové příležitosti
i.

Zpráva o řešení projektu přeshraniční spolupráce GÜ-RD (FZS ZU) – L. Bolek

ii.

Zpráva o řešení projektu MEDCIN (IBA MU) – M. Komenda

iii.

Zpráva o řešení projektu ModeHEd (1. LF UK) – S. Štípek

iv.

Zpráva o dokončení projektu CROESUS (IBA MU) – D. Schwarz

MEFANET Journal
i.

Sumární statistika publikovaných příspěvků

ii.

Schválen návrh šéfredaktora na povinnost obstarat nejméně jeden článek ročně za
každého člena ediční rady (http://mj.mefanet.cz/index.php?pg=editorial-board)

Portálová platforma
i.

Sumární statistika publikovaných příspěvků – M. Komenda

ii.

Nové vlastnosti a funkcionality:
• Implementace automatické kontroly nefunkčních odkazů – M. Komenda
• Anglická verze BackOffice (modul Redakce) – M. Komenda
• Vysvětlení aktivity 1.LF UK směrem k jednotné autentizaci – Č. Štuka

5.

FedCSIS 2017
i.

Oznámení pořádání workshopu TAMHE na mezinárodní konferenci v Praze (září 2017)

ii.

Výzva k zasílání příspěvků (indexace na WoS a IEEExplore)

Úkoly z jednání
Úkoly
•

VŠECHNY FAKULTY: výstavka děl v následujícím MEFANETinu – vybrané příspěvky
(pedagogická díla s recenzí) za rok 2015 a 2016 – úkol z minulého zápisu

•
•

VŠECHNY FAKULTY: oslovení/doporučení potenciálních sponzorů na konferenci
Členové ediční rady MJ (http://mj.mefanet.cz/index.php?pg=editorial-board): zajištění
jednoho odeslaného rukopisu do časopisu ročně.

Doporučení
•

Zasílat aktuality a nové zprávy pro MEFANETin

