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PŘÍKAZ DĚKANA Č. 4/2020
PODPORA E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ
A JEJICH T VORBA
Čl. 1
Základní ustanovení
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Tento příkaz děkana je vydán na základě potřeb vzdělávací činnosti Lékařské fakulty v Plzni Univerzity
Karlovy (dále jen „fakulta“).
Podporu tvorby a dalšího rozvoje e-learningových kurzů pro celou fakultu zajišťuje e-learningový tým, který
disponuje zkušenostmi s tvorbou, metodickým a technologickým zázemím pro rozvoj e-learningu.
Podpora se týká pregraduálního a postgraduálního vzdělávání.
Součástí aktivit je také zavádění e-learningu do vnitřních procesů a vzdělávání zaměstnanců fakulty.
Další podrobnosti podpory e-learningových kurzů na fakultě mohou být upraveny metodickými dokumenty,
které musí být v souladu s platnou legislativou a tímto příkazem děkana.

Čl. 2
Podpora ze strany e-learningového týmu
2.1
2.2

Daný tým má na starosti pořizování záznamů/streamování přednášek, seminářů, odborných akcí a
konferencí.
Dále e-learningový tým funguje jako podpora při tvorbě e-learningových kurzů pro níže uvedené subjekty:
a) pregraduální studenty (e-hodiny dle nového kurikula; doplnění stávající výuky e-learningem);
b) postgraduální studenti v rámci celoživotního a specializačního vzdělávání;
c) zaměstnanci fakulty (např. adaptace nových zaměstnanců, jiná povinná školení, …).

Čl. 3
Využívání daných služeb
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Kontaktní adresou pro objednávání služeb e-learningového týmu je emailová adresa – elearning@lfp.cuni.cz.
Na stejnou adresu se zasílají i připomínky, náměty a stížnosti k činnosti e-learningového týmu.
Využívání služeb e-learningového týmu je nutné plánovat s dostatečným předstihem tak, aby bylo možné
požadavky synchronizovat s kapacitou týmu.
Další informace, aktuality a formuláře pro objednání některých služeb jsou na webových stránkách fakulty
– http://www.lfp.cuni.cz/sekce/543-pro-zamestnance-autory-e-learningu.html).
Mezi poskytované služby patří zejména pořízení a zpracování záznamů přednášek, příprava ozvučených
prezentací, natáčení videí, sestavování testových otázek a pomoc při uspořádání celého kurzu.
Dále lze využít metodických konzultací pro výběr vhodných nástrojů a doporučení efektivních pedagogických
postupů.
E-learningový tým poskytuje technickou asistenci pro nástroje oficiálně využívané v e-learningu na fakultě
(např. LMS Moodle).
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Čl. 4
Závěrečná ustanovení
4.1

Tímto příkazem děkana se stanovuje povinnost využívat e-learningových služeb přednostně za podpory
e-learningového týmu fakulty, který zajistí veškerou potřebnou podporu či adekvátní dodavatelskou službu.
4.2 Daný příkaz děkana vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu děkanem fakulty.

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA
děkan fakulty
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