
LF MU Specializační vzdělávání lékařů 

  www.med.muni.cz 

 

AKCE: POVINNÝ KURZ (KMENOVÝ) 

 

KURZ: ZÁKLADY ZDRAVOTNICKÉ LEGISLATIVY, ETIKY A KOMUNIKACE 

OBECNÉ INFORMACE KE KURZU 

Termín konání: 27.-28.2.2023 

Cena: 2.000 Kč 

Forma: distanční 

Počet hodin dle vzdělávacího programu: 12 hodin 

KONÁNÍ AKCE 

Místo konání: on-line přenos z LF MU Brno, Kamenice 5, 625 00, Brno 

Průběh akce:  

27.2.2023 (15:00-19:00), 28.2.2023 (individuálně 4hodiny, 15.00-19:00)  

Pondělí: 27.2.2023 – distanční forma, živý přenos přednášek přes MS-TEAMS 
 
Úterý: 28.2.2023 – distanční forma zdravotnického práva, živý přenos přednášek 
přes MS-TEAMS v čase 15:00-19:00 v kombinaci s předem nahranými 
přednáškami v rozsahu 4 hodiny. 
 
Předem nahraná přednáška bude zpřístupněna 5-7 dní předem a účastníci si ji 
mohou pustit dle vlastního rozvrhu. Odkaz obdržíte v e-mailu spolu s pozvánkou. 
 
Účast na obou seminárních blocích je povinná.  
 
Přednášku je nutné shlédnout nejpozději před seminářem zdravotnického práva, 
který bude vycházet z obsahu přednášek. 
 

Program kurzu a seznam přednášejících: viz příloh 
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PŘIHLÁŠENÍ NA KURZ 

 

Min. počet přihlášených  15 

Max. počet přihlášených  50 

Možnost zakoupení v OC od-do 23.12.2022-15.2.2023 

Pevné datum splatnosti 22.2.2022 

Kód akce 284311 

Odkaz pro zakoupení: https://is.muni.cz/obchod/baleni/284311 

 

Upozornění k platbě: Kurz musí být zaplacen do 14 dnů od objednání. 7 dní 
v případě objednávky v poslední chvíli uzávěrek. Systém obchodního centra po 
14/7 dnech od přihlášení, neuhrazenou objednávku kurzu eviduje ve stavu zrušeno 
a uvolněné místo je postoupeno dalšímu zájemci. 

Uhrazení zrušené objednávky je možné pouze po předchozí domluvě s referentem 
specializačního vzdělávání, který ověří volnou kapacitu kurzu!  

Pokud bude cenu kurzu či testu hradit zaměstnavatel a požadujete fakturu, během 
objednávání vyplňte fakturační údaje zaměstnavatele. Po dokončení objednávky si 
můžete ihned vytisknout proforma fakturu a předat ji zaměstnavateli k uhrazení. 
Při úhradě z vlastních zdrojů, vyplňte své fakturační údaje. 

 

KONTAKTY   

 

Garant kurzu: Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D. 
Přednosta ústavu ÚVZ Teorie LF MU 
Kamenice 5, 625 00 Brno 
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Kontaktní osoba:  Michaela Kučerová 
Organizační referent  
OSVL Děk SprPrac LF MU 
Kamenice 5, 625 00 Brno 
Email: michaela.kucerova@med.muni.cz 
Telefon: 549 496 441 

 

Po absolvování kurzu Vám bude na adresu uvedenou v objednávce odesláno 
Potvrzení o absolvování kurzu v originální doporučenou formou maximálně 
ve lhůtě 7-10 dní od ukončení kurzu. Pokud není součástí předání na místě po 
vyhodnocení testu. 

 

Podmínkou pro vydání certifikátu o absolvování kurzu je test, který není 
hodnocen a pro nás pouze slouží k odsouhlasení docházky pro vydání 
certifikátu!!! 

 
 


