Opatření děkana č. 13/2011,
kterým se zřizuje Akademie celoživotního vzdělávání
při 1. LF UK a VFN
V souladu s Dohodou o vzájemné spolupráci mezi 1. LF UK v Praze a VFN ze dne
12. 12. 2005, ve znění pozdějších dodatků (dodatek k této dohodě ze dne 30. 12. 2011)

zřizuji

AKADEMII CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
při 1. LF UK a VFN (dále jen „ACŽV“)

1. Poslání ACŽV
ACŽV slouží ke společnému zajištění činností 1. LF UK a VFN v oblasti specializačního a
celoživotního vzdělávání lékařů a nelékařů realizovaného pracovišti 1. LF UK a VFN.
ACŽV zejména:
•

vytváří podmínky pro vznik a realizaci vzdělávacích aktivit a jejich další rozvoj,

•

zajišťuje součinnost při tvorbě a posuzování tematických plánů, plánů rozpočtů, plánů rozvoje
vzdělávacího konsorcia, řešení problematik při realizaci vzdělávacích aktivit a navrhuje cesty
k jejich řešení,

•

přináší inspirativní návrhy v mezinárodním kontextu vzdělávání v dané oblasti,

•

zabezpečuje spojení s evropskou a mezinárodní sítí vzdělávacích center v dané oblasti.

2. Struktura a vedení ACŽV
Společným orgánem, který metodicky řídí ACŽV, je Rada pro vzdělávání ve složení:
a) proděkan 1. LF UK určený děkanem a vedoucí oddělení specializačního a celoživotního
vzdělávání 1. LF UK - za 1. LF UK
b) náměstek ředitelky VFN pro vědu, výzkum a vzdělávání a vedoucí odboru vzdělávání VFN
- za VFN.
Vedení a činnost Rady pro vzdělávání se řídí Jednacím řádem této Rady.
Činnost ACŽV je zajišťována prostřednictvím oddělení celoživotního vzdělávání 1. LF UK na jedné
straně a odboru vzdělávání VFN na straně druhé.

3. Činnosti ACŽV
ACVZ zajišťuje zejména tyto činnosti:
•

identifikuje problémy a určuje priority při realizaci vzdělávacích aktivit;

•

nastavuje směřování změn ve vzdělávání,

•

stanovuje pravidla pro přípravu vzdělávacích akcí v souladu s platnými obecně závaznými
právními předpisy v dané oblasti,

•

zajišťuje součinnost při tvorbě a posuzování vzdělávacích akcí v rámci specializačního a
celoživotního vzdělávání lékařů i nelékařů,

•

plní další úkoly uložené vedením 1. LF UK a VFN,

•

při plnění úkolů spolupracuje s ministerstvy a dalšími orgány státní správy a vzdělávacími
institucemi.

4. Finanční zajištění ACŽV
ACŽV hospodaří podle vnitřních předpisů 1. LF UK a vnitřních předpisů VFN.

5. Závěrečná ustanovení
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1.1.2012.

V Praze dne 30.12.2011

……………………………………………
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, v.r.
děkan 1. LF UK

