MEFANET
meziuniverzitní spolupráce při vytváření vzdělávací sítě
lékařských fakult

Zápis z jednání Koordinační rady MEFANET
4. června 2018, Praha, 1. LF UK
M. Komenda, D. Schwarz

Program jednání
1. Revize bodů ze zápisu listopadové schůzky
2. Portálová platforma MEFANET - podněty projednávané na podzim 2017
• Vizuální styl projektu
• Návrh portálové instance
3. Management časopisu MEFANET Journal
• plnění závazku redakční rady o zajišťování článků do časopisu
4. Konference MEFANET
• organizace 12. ročníku konference MEFANET 2018
5. Volba předsedy KR MEFANET
• ohlédnutí
6. Záležitosti pracovních skupin pro:
• e-testování (M. Vejražka, Č. Štuka a další),
• mapování kurikula (M. Komenda a další),
• virtuální pacienty (D. Schwarz, J. Majerník a další)

Důležité výstupy z jednání
MEFANETin


vydávání se ruší z důvodu omezených časovách možností. Novinky budou publikovány v rámci
MEFANET Journal a webu projektu MEFANET.

Vizuální identita MEFANETu


aktualizovat logo - mapku (doplnit body pro jednotlivá města a k tomu vazby mezi body,
odstranit hranice států)
úkol: LF MU zajistí nakódování prototypu pro LF MU, který bude následně zaslán všem
zástupcům fakult MEFANETu



MEFANET Journal



plnění povinností člena Ediční rady MJ
přísliby od členů fakult - M. Vejražka, D. Kordek, J. Feberová, Bratislava, Č. Štuka, Martin (doc.
Boriková), A. Pokorná, M. Komenda
dr. Bolek - prozatím odstranit



Konference MEFANET 2018



místo: Brno (Plzeň - návaznost na ESF projekt)
odsouhlaseno zrušení tematické sekce - zaměření více na oblast pedagogiku v medicíně
s podporou moderních informačních a komunikačních technologií
odsouhlasena struktura konference
workshopy: Mapování virtuálních pacientů na kurikulum (LF MU), Testování znalostí studentů
(1. LF MU) - termín do konce června
zvaní hosté odsouhlaseni
úkol: oslovení sponzorů






Volba předsedy KR MEFANET



-

zhodnocení uplynulého období D. Schwarze
pohled do budoucna - kandidát D. Schwarz (viz příloha)
volba předsedy - členové KR MEFANET se rozhodli pro veřejnou volbu (každá fakulta má jeden
hlas) - 11 ano, 0 ne
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně
Jesseniova lekárska fakulta v Martine Univerzity Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Lékařská fakulta v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze
Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy v Praze
Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Fakulta zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni
Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice

Pracovní skupiny MEFANET




Testování - souhrn aktivit za uplynulé období
Mapování kurikula - souhrn aktivit za uplynulé období
Virtuální pacienti - souhrn aktivit za uplynulé období

Diskuse


OSCE - požadavek na zdůraznění v průběhu MEFANETu

