Ústav ošetřovatelství
3. lékařská fakulta UK
Ruská 87, Praha 10, 100 00

INFORMACE PRO ZÁJEMCE
Certifikovaný vzdělávací kurzu
MENTOR/KA KLINICKÉ PRAXE OŠETŘOVATELSTVÍ
Akreditovaný MZČR
Certifikovaný vzdělávací kurs realizuje Ústav ošetřovatelství 3. lékařské fakulty UK, Ruská 87,
Praha 10, ve spolupráci s partnerskými zdravotnickými zařízeními v Praze - Ústřední vojenskou
nemocnici v Praze 6 Střešovicích, Nemocnicí Na Homolce, FN v Motole, LDN Vršovice v Praze
10 a FN Královské Vinohrady.
Certifikovaný kurz je určen pro nelékařské zdravotnické pracovníky – registrované sestry nebo
porodní asistentky, podílející se na vedení praktické přípravy (odborné praxe) studentů nelékařských
zdravotnických oborů se zaměřením na ošetřovatelství. Cílem certifikovaného kurzu je umožnit
nelékařským zdravotnickým pracovníkům získat zvláštní odbornou způsobilost pro vedení
praktické přípravy studentů nelékařských zdravotnických oborů se zaměřením na
ošetřovatelství. Po úspěšném ukončení certifikovaného kurzu je absolvent připraven k výkonu činnosti
mentora/mentorky pro odbornou ošetřovatelskou praxi. Podílí se na výchově a vzdělávání studentů
vyšších a vysokých škol i účastníků celoživotního vzdělávání. Znalosti a dovednosti uplatní i při
zaškolování nových pracovníků v tzv. adaptačním procesu. Rozsah certifikovaného kurzu je celkem
100 hodin realizovaných v průběhu cca 8 - 10 měsíců. Certifikovaný vzdělávací kurz klade důraz na
aktivitu účastníků, kombinuje metody výuky, kromě přednášek je orientován na semináře, praktickou
výuku v učebně nebo v podmínkách klinické praxe a práci s reflexí. Konkrétní obsah a jednotlivá
témata vzdělávání jsou zaměřena na oblast ošetřovatelství, pedagogické psychologie, vybrané
kapitoly z pedagogiky, andragogiky a obecné didaktiky, didaktiku ošetřovatelství a odborné
praxe a dále na vlastní klinickou mentorskou praxi.
Teoretická výuka (přednášky) bude probíhat v 6ti hodinových blocích v odpoledních hodinách (cca
14,00 - 18,55) v seminární místnosti Ústavu ošetřovatelství 3. LF UK.
Praktická výuka, resp. mentorská praxe bude probíhat individuálně po dohodě s odbornou učitelkou
na pracovišti po dobu délky odborné praxe, opět na pracovišti spolupracujících zdravotnických zařízení.
Náslechy a vlastní realizace výuky cvičení – praktických postupů pak budou probíhat v učebně, v
čase po domluvě s vyučující.
Předpokladem ukončení kurzu je splnění nejméně 85% účasti na výuce. Mentorský kurz se ukončuje
závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba závěrečné práce. Absolventi získají zvláštní odbornou
způsobilost k:
•

Vytváření optimálních podmínek pro kvalitní a efektivní výuku odborné praxe;

•

Organizování a řízení výukového procesu v souvislosti s odbornou praxí;

•

Koordinaci a regulaci praktické činnosti a výkon vzdělávaných;

•

Průběžnému hodnocení dosahovaných znalostí (vědomosti a dovednosti);

•

Provádění výstupní evaluace vzdělávacího procesu a zpracovávání závěrečného hodnocení
účastníků vzdělávacího procesu.

V rámci kurzu bude poskytnuto vzdělávání maximálně 20 zájemcům. O zařazení do kurzu rozhodne
pořadí přihlášek. Vzdělávací program je akreditován MZČR v rámci celoživotního vzdělávání, po
úspěšném absolvování kurzu získává absolvent certifikát o absolvování kurzu.

SOUHRNNÉ INFORMACE PRO ZÁJEMCE
Realizátor vzdělávacího certifikovaného kurzu (adresa pro korespondenci):
Ústav ošetřovatelství, 3. lékařská fakulta UK, Ruská 87, Praha 10, 100 00.
Garant kurzu: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D. - přednostka Ústavu ošetřovatelství
Termíny: od října 2022 do května - června 2023
Termíny výukových bloků budou upřesněny podle naplnění kapacity certifikovaného kurzu
(minimálně 10 zájemců)
Zahájení kurzu: bude frekventantům oznámeno písemně
Rozsah: celkem 100 hodin výuky (60 hodin teorie, 40 hodin praxe)
Akreditace: Akreditace MZČR v rámci celoživotního vzdělávání.
Náklady spojené se vzděláváním hradí účastník kurzu ve výši 4 000 Kč. Částku zasílejte po
obdržení písemného vyjádření o přijetí do kurzu na účet Komerční banky Praha 10, č. účtu
22734101/0100, variabilní symbol 39295. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení
účastníka kurzu.
Podmínky pro přijetí do kurzu (vstupní požadavky):
1. minimálně 2 roky výkonu povolání v příslušném oboru v plném úvazku
2. doklad o zaplacení kurzu (kopie výpisu z účtu či složenka)
V případě zájmu zašlete vyplněnou závaznou přihlášku na adresu pro korespondenci:
Ústav ošetřovatelství, 3. lékařská fakulta UK, Ruská 87, Praha 10, 100 00

Uzavírka přihlášek do 16. 9. 2022.
O zařazení do kurzu obdržíte písemné vyjádření nejpozději do 30. 9. 2022.
Provozně organizační zajištění kurzu a další informace:
Zuzana Filipi
Email: zuzana.filipi@lf3.cuni.cz
tel. 267 102 940

Těšíme se na vzájemnou spolupráci

