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PREDHOVOR
Dlhodobý zámer rozvoja JLF UK v rokoch 2014 – 2024 pokračuje v napĺňaní
dlhodobých strategických cieľov fakulty v súlade s dlhodobým zámerom rozvoja Univerzity
Komenského v Bratislave. Koncepcia dlhodobého zámeru reaguje na súčasné požiadavky
verejnosti a zahŕňa predpokladané trendy rozvoja medicínskeho vzdelávania v celoeurópskom
priestore. Plnenie krátkodobých i dlhodobých cieľov fakulty predpokladá aktívny prístup
všetkých členov akademickej obce a ich stotožnenie sa s vytýčenými zámermi.
Hlavnou myšlienkou všetkých aktivít smerujúcich k napĺňaniu dlhodobých zámerov je
zvyšovanie kvality vo všetkých oblastiach činnosti. Dlhodobý zámer je orientovaný nielen na
tradičné oblasti vzdelávania, vedy, výskumu a liečebno-preventívnej činnosti, ale i na
vytváranie podmienok pre stabilizáciu

a kvalitatívny rozvoj pedagogických a vedecko-

výskumných kapacít fakulty. Dlhodobým zámerom, ktorý vychádza z poslania fakulty
a univerzity, je upevnenie postavenia fakulty, ako významného a pozitívne hodnoteného
medzinárodného centra medicínskeho vzdelávania.
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POSLANIE
JESSENIOVEJ LEKÁRSKEJ
FAKULTY UK V MARTINE

Hlavné poslanie JLF UK smeruje k napĺňaniu a rozvoju poslania Univerzity Komenského
v Bratislave, ktorého základom sú myšlienky pravdy, dobra, spravodlivosti, ako i princípy
akademickej

samosprávy,

slobodného

vzdelávania,

slobodného

vedeckého

bádania

a zodpovednosti voči sebe i spoločnosti. JLF UK má ambíciu prispieť k snahe UK stať sa
popredným centrom európskej vzdelanosti.
Základným poslaním JLF UK je rozvíjať a šíriť vzdelanosť a starať sa o jej hlboké
pochopenie, pričom ako výskumná inštitúcia tak činí tvorivým vedeckým výskumom, ktorým
otvára nové horizonty vo vede i vo vzdelávaní.
JLF UK z vlastnej vôle definuje svoje ciele a priority a členovia jej akademickej obce
slobodne využívajú akademické práva pri výkone svojho povolania. Je garantom slobody
a demokracie nielen na vlastnej akademickej pôde, ale za svoje poslanie považuje aj šírenie
týchto princípov do celej spoločnosti.
Ako vysokoškolská inštitúcia, ktorá je súčasťou Univerzity Komenského, popredným centrom
európskej vzdelanosti, centrom excelentnosti a univerzitou s medzinárodnou orientáciou,
definuje svoje strategické ciele takto:


trvalo udržiavať a rozvíjať svoju identitu vedeckej a vzdelávacej ustanovizne najvyššej
medzinárodnej úrovne,



vytvárať vynikajúce podmienky pre vzdelávanie v širokom spektre študijných
programov na všetkých stupňoch štúdia so zvláštnym dôrazom na doktorandské
štúdium,



pripravovať svojich absolventov tak, aby reprezentovali nielen najvyšší stupeň
osobnej a profesionálnej kvality, ale i ľudskosti a humanizmu,



zlepšovať vedecké a kultúrne výhľady spoločnosti ako aj jej hospodársku prosperitu.

JLF UK venuje osobitnú pozornosť stálemu hodnoteniu úrovne svojej vedeckej práce
a výučby tak, aby jej študenti boli vedení vynikajúcimi odborníkmi – vedcami a pedagógmi.
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STRATEGICKÉ CIELE
V OBLASTI
VZDELÁVANIA

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine ako najlepšia lekárska fakulta na Slovensku
podľa hodnotenia ARRA (Akademická rankingová a ratingová agentúra) a fakulta
s rešpektovaným postavením v medzinárodnom vysokoškolskom priestore:
a)

zachová si profil klasickej lekárskej fakulty predovšetkým so študijným programom
všeobecné lekárstvo s výučbou v jazyku slovenskom a v jazyku anglickom, zubné
lekárstvo a s nelekárskymi študijnými programami (ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia
a verejné zdravotníctvo), na ktorej je vedecké bádanie prepojené s vyučovaním;

b) inovuje obsah v rámci jednotlivých predmetov študijných programov tak, aby sa dosiahla
väčšia prepojenosť medzi jednotlivými predmetmi a väčšmi sa využil mnohostranný
potenciál fakulty v prospech prípravy študentov i s ohľadom na ich vysokú
konkurencieschopnosť pri uplatnení sa v praxi;
c) podporí spoluprácu pri uskutočňovaní spoločného študijného programu biomedicínske
inžinierstvo s Elektrotechnickou fakultou Žilinskej univerzity;
d) bude pokračovať v existujúcom zabezpečení systematického uplatňovania preukazného
a transparentného systému zabezpečenia a kontroly kvality vzdelávania;
e)

študentov bude formovať tak, aby sa stali kriticky uvažujúcimi a tolerantnými
osobnosťami, ktoré budú schopné prevziať zodpovedné funkcie v spoločnosti: absolvent
JLF UK bude mať nielen spoľahlivé odborné vedomosti, ale aj vysokú úroveň etických,
sociálnych a komunikačných kompetencií;

f)

zachová a bude rozvíjať prospešné študijné programy a špecializácie vo všetkých
formách štúdia.

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine ako vyhľadávaný a rešpektovaný partner v
celoeurópskom priestore vysokoškolského vzdelávania
a)

rozšíri mieru zapojenia pracovísk JLF UK do medzinárodných akademických
mobilitných programov;

b) aktívne bude propagovať možnosti štúdia na JLF UK nielen doma, ale aj v zahraničí;
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c)

zdokonalí podmienky pre štúdium predovšetkým s dôrazom na praktickú výučbu na
klinických pracoviskách fakulty;

d) vytvorí spoločné, predovšetkým doktorandské študijné programy s renomovanými
zahraničnými univerzitami, pričom vo väčšej miere využije aj možnosti ponúkané
jazykovo blízkym českým akademickým prostredím;
e) zachová členstvo JLF UK vo významných medzinárodných akademických organizáciách
(napr. The Association for Medical Education in Europe – AMEE, Medical Education in
Europe 2 – MEDINE 2, Organization for PhD Education in Biomedicine and Health
Sciences in the European System - ORPHEUS a pod.) a bude presadzovať svoje záujmy
v nich.

Jesseniova lekárska fakulta UK ako iniciátor a koordinátor transferu vedomostí do
praxe:
a)

zavedie ďalšie študijné programy ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov,
ktoré sú jedným z najefektívnejších prostriedkov transferu vedomostí do praxe a
nástrojom na zvyšovanie kvalifikácie;

b) bude pokračovať v celoživotnom vzdelávaní v rámci Univerzity tretieho veku
a spolupodieľať sa na organizovaní Martinskej letnej detskej univerzity;
c)

obnoví kontakty s absolventmi (alumni), ktorých bude inšpirovať a prizývať k spolupráci
pri rozvoji fakulty (napr. v rámci predmetu všeobecné lekárstvo) a v kariérnom
poradenstve pre nových absolventov.

Jesseniova lekárska fakulta UK ako vysoká škola orientovaná na študenta a jeho
potreby:
a)

zabezpečí korektným a transparentným prijímacím konaním, aby sa na fakultu zapisovali
najkvalitnejší slovenskí stredoškoláci;
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b) podporí rozvoj poradenstva a podpory pri štúdiu, využijúc vo väčšej miere aj možnosti
informačného systému fakulty; v klinických odboroch bude kladený dôraz na kontaktnú
výučbu pri lôžku pacienta;
c) bude systematicky získavať spätnú väzbu od poslucháčov jednotlivých stupňov štúdia i
od absolventov cez ankety a prieskumy a využívať ju pri opatreniach na zvyšovanie
kvality vzdelávania;
d) bude klásť dôraz na neustále zlepšovanie sociálnych podmienok študentov a podľa
potreby rozvinie aj starostlivosť o študentov so špecifickými potrebami;
e) udeľovaním štipendií a ocenení vynikajúcim študentom podporí motiváciu poslucháčov
dosahovať nadpriemerné študijné výsledky.
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STRATEGICKÉ CIELE
V OBLASTI
VEDY A VÝSKUMU

Jesseniova lekárska fakulta UK ako miesto slobodného bádania a excelentnej vedeckovýskumnej činnosti zabezpečí:
a) realizáciu vlastného vedeckého výskumu na medzinárodne akceptovanej úrovni;
b) dobudovanie a efektívne sprevádzkovanie Biomedicínskeho centra Martin, ktoré umožní
realizáciu výskumu na špičkovej úrovni;
c) sústredenie výskumu do štyroch hlavných oblastí: onkológia, molekulová biológia,
neurovedy a respirológia a ich integrácia do existujúcich medicínskych vied a do
ošetrovateľskej starostlivosti;
d) zriadenie Centra pre vedu, výskum a vývoj pre podporu základného a aplikovaného
výskumu, pre skvalitnenie transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva;
e)

podporu interdisciplinárneho výskumu a spolupráce teoretických, predklinických
a klinických pracovísk;

f)

podporu študentskej vedy na pregraduálnej a postgraduálnej úrovni s cieľom obnovy
a rozvoja ľudských zdrojov a vytváranie nových miest vedeckých pracovníkov a ich
obsadzovanie perspektívnymi mladými vedcami;

g) podporu zapojenia fakulty do medzinárodnej spolupráce a vedecko-výskumnej činnosti
v rámci Európskeho výskumného (ERA) a svetového priestoru;
h) preferovanie

publikovania

výstupov

vedecko-výskumnej

činnosti

v časopisoch

registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS;
i)

využívanie výsledkov vedecko-výskumnej činnosti na úseku vzdelávania, diagnostickoliečebnej, zdravotníckej a ošetrovateľskej starostlivosti v spolupráci s Univerzitnou
nemocnicou Martin;

j)

plnenie cieľov kvality vedecko-výskumnej činnosti a využívanie fakultného systému jej
hodnotenia pre ďalší rast ukazovateľov.

16

STRATEGICKÉ CIELE
V OBLASTI
ZAHRANIČNÝCH VZŤAHOV
A MEDZINÁRODNEJ SPOLUPRÁCE

Jesseniova lekárska fakulta UK ako uznávaný a vyhľadávaný partner v európskom
a svetovom priestore zabezpečí:
a) rozšírenie

miery

zapojenia

pedagogických

zamestnancov

a študentov

do

medzinárodných akademických mobilitných programov;
b) prehlbovanie existujúcich a nadväzovanie nových medzinárodných zmluvných spoluprác
v pedagogike a vedeckom výskume;
c) podporu medzinárodnej spolupráce pri riešení medzinárodných vedeckých bia multilaterálnych projektov;
d) aktívnu participáciu členov vedenia fakulty v európskych a svetových medicínsky
orientovaných edukačných organizáciách v záujme aproximácie kurikúl;
e)

podporu

vedeckých

a odborných

medzinárodných

podujatí

organizovaných

pracoviskami fakulty;
f)

aktívnu propagácia JLF UK v zahraničí;

g) vytvorenie podmienok štúdia v anglickom jazyku pre všetky akreditované študijné
programy poskytované JLF UK;
h) vytvorenie

spoločných

doktorandských

študijných

programov

s renomovanými

zahraničnými univerzitami.
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STRATEGICKÉ CIELE
V OBLASTI
ĽUDSKÝCH ZDROJOV,
RIADENIA, ORGANIZÁCIE
A INFRAŠTRUKTÚRY

Jesseniova lekárska fakulta UK ako atraktívny zamestnávateľ:
a)

zabezpečí svojim zamestnancom kvalitné pracovné prostredie s nadštandardným
ohodnotením vynikajúcich vedcov, pedagógov a talentovaných mladých pracovníkov;

b) zvýši osobnú angažovanosť a zodpovednosť každého zamestnanca za rozvoj a plynulý
chod fakulty jasným definovaním kompetencií a právomocí vedúcich zamestnancov,
miery ich zodpovednosti a autonómie; podporí systém právomocí vedúcich pracovníkov
na všetkých úrovniach tak, aby ich pôsobenie bolo motivačné a všeobecne prospešné;
c)

bude stimulovať zamestnancov a pracoviská schopné pružne reagovať na nové výzvy,
ktoré zabezpečia riešenie aj náročných medzinárodných vedeckých projektov;

d) riadiace a administratívne procesy bude racionalizovať tak, aby čo najmenej zaťažovali
tvorivých pracovníkov a vytvárali im vhodné prostredie na ich prácu;
e)

bude pokračovať v delení finančných prostriedkov prioritne na princípe výkonnosti
jednotlivých zložiek, avšak s výraznejšou podporou najvýkonnejších pracovísk fakulty;

f)

zabezpečí vzdelávanie a zvyšovanie profesionálnej úrovne riadiacich a administratívnych
pracovníkov na všetkých postoch, vrátane jazykovej gramotnosti;

g) zabezpečí informovanosť zamestnancov a študentov o dianí na fakulte;
h) skvalitnením obsahu webovej stránky fakulty a jej priebežnou aktualizáciou vytvorí
podmienky pre odstraňovanie informačných bariér nielen vo vzťahu k akademickej obci,
ale i vo vzťahu k verejnosti;
i)

bude používať a zlepšovať systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO
9001:2009 / EN ISO 9001/2008 pre vzdelávanie v akreditovaných študijných programoch
všeobecné lekárstvo v jazyku slovenskom a anglickom, zubné lekárstvo, nelekárske
študijné programy, doktorandské štúdium ako tretí stupeň vysokoškolského vzdelávania,
ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve v akreditovaných študijných programoch
a vedecko - výskumnej činnosti;

j)

v záujme posilňovať fakultu ako atraktívneho zamestnávateľa, bude poskytovať rôzne
nefinančné benefity pre svojich zamestnancov.
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ZÁVER
Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine vedomá si svojho postavenia, významu
a princípov, sa bude usilovať formovať osobnosť svojich študentov a postoje zamestnancov
tak, aby sa vo svojom profesijnom a občianskom živote správali v súlade s hodnotami, ktoré
fakulta vyznáva a presadzuje – zmysel pre povinnosť, výkonnosť a kvalitu v práci,
zodpovednosť
a inštitucionálnu

za

výsledky

a snahu

spolupatričnosť,

dosahovať

snahu

excelentnosť,

o sústavný

integrálny

lojálnosť
osobnostný

k fakulte
rozvoj

a celoživotné vzdelávanie, profesijnú etiku, medziľudskú empatiu, vzájomnú úctu
a toleranciu, ochotu k dialógu a k diskusii.
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