
Opatření děkana ZSF JU č.12/2007
 

Pravidla prostupnosti studia v bakalářském studijním oboru Všeobecná

sestra pro absolventy vzdělávacího programu Diplomovaná všeobecná

sestra vyšších odborných škol zdravotnických realizovaného v rámci

pilotního projektu celoživotního vzdělávání „Celoživotní vzdělávání ve

dvou nelékařských profesích“ registrační číslo CZ.04.1.03/3.2.15.2/0205.

 
Zdravotně sociální fakulta JU v Českých Budějovicích umožní v rámci celoživotního

vzdělávání (dále CŽV) absolventům oboru Diplomovaná všeobecná sestra vyšších odborných

škol zdravotnických po splnění všech vstupních kritérií a dalších podmínek stanovených

vnitřní normou fakulty studium v bakalářském studijním oboru Všeobecná sestra podle

individuálních studijních plánů. Toto celoživotní vzdělávání je spolufinancováno Evropským

sociálním fondem a rozpočtem České republiky.

Uchazeči, kteří splnili všechna stanovená kritéria a úspěšně vykonali přijímací řízení,

po zápisu do bakalářského studia oboru Všeobecná sestra budou vyzváni ke složení teoretické

a praktické zkoušky, při kterých by měli prokázat vědomosti a dovednosti z určených

disciplín. Jejich obsah je stanoven na základě porovnání obsahu, rozsahu a studijní zátěže

vzdělávacího programu Diplomovaná všeobecná sestra na vyšších školách a studijního oboru

Všeobecná sestra ve studijním programu Ošetřovatelství na vysokých školách. Na základě

dosažených výsledků a předem určených počtů kreditů (viz Příloha č. 2) bude účastníkovi

celoživotního vzdělávání umožněno absolvování studia dle individuálního studijního plánu.

Termín zápisu: 6. září 2007,  8 – 10  hod., místo zápisu bude účastníkům sděleno v pozvánce.

Po zápisu proběhne od 10,30 do 18,00 hodin první konzultační setkání hlavního řešitele

projektu a garanta studijního oboru Všeobecná sestra s účastníky pilotního projektu. 

Termín teoretické a praktické zkoušky: 2. – 5.10.2007

Uchazeči obdrží harmonogram zkoušek při prvním konzultačním setkání dne 6. září 2007.

Ústní zkouška bude realizována před komisí odborníků z následujících disciplín.

1. Základní ošetřovatelské disciplíny – 15 kreditů

- terminologie a koncepce ošetřovatelství

- ošetřovatelský proces a potřeby člověka

- ošetřovatelské postupy

- ošetřovatelské teorie a koncepční modely

- vývoj profese a vzdělávání sester

- postavení sester ve společnosti a jejich profesní role

- význam národní a mezinárodní sesterské organizace pro rozvoj oboru ošetřovatelství a

pro vývoj profese

2. Ošetřovatelská péče o nemocné v jednotlivých klinických oborech – 60 kreditů

- interní obory

- chirurgické obory

- pediatrie

- gynekologie a porodnictví

- psychiatrie
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- neurologie

- malé obory: oční, krční, kožní, infekční, zubní

V rámci  zkoušky z klinických disciplín musí účastník celoživotního vzdělávání prokázat i 

vědomosti z preklinických disciplín, klinické propedeutiky a latinské terminologie.

3. Humanitní disciplíny a jejich vztah k ošetřovatelství – 21 kreditů

- etické a filozofické aspekty v ošetřovatelství

- edukační činnost sestry a výchova ke zdraví

- komunikace v ošetřovatelství

- obecná, sociální a vývojová psychologie

- zdravotnická psychologie

- sociologie z pohledu zdravotníka

Písemná zkouška se koná z cizího jazyka

4. Cizí jazyk – 8 kreditů

- anglický jazyk

- německý jazyk

Dle výběru účastníka celoživotního vzdělávání.

Praktická zkouška:

5. Zhodnocení zdravotního stavu pacienta dle modelu Gordonové a plánování ošetřovatelské

péče – 17 kreditů.

Tato část zkoušky se bude vykonávat v Nemocnici České Budějovice, a. s. pod vedením

děkanem jmenovaných odborných asistentek Katedry ošetřovatelství. 

 Získá-li účastník předem stanovené počty kreditů, absolvuje povinně v rámci

individuálního studijního plánu předměty, které jsou předem stanoveny na základě porovnání

vzdělávacího programu Diplomovaná všeobecná sestra a studijního oboru Všeobecná sestra.

Tyto předměty buď nejsou obsaženy ve vzdělávacím programu nebo nejsou v požadovaném

rozsahu, odpovídající rozsahu konkrétního předmětu v bakalářském studiu. Předměty jsou v

příloze tohoto Opatření děkana.

Neprokáže-li účastník odpovídající vědomosti a dovednosti v některých oblastech,

které jsou obsahem teoretické a praktické zkoušky, zapíše si je do svého individuálního plánu.

Individuální studijní plán účastníka celoživotního vzdělávání tedy budou tvořit jednak

povinné předměty pro všechny účastníky a ty, které si zapsal na základě výsledků zkoušek. 

Harmonogram a pravidla studia

 Dne 19.10.2007 od 14,00 hod. upřesnění individuálního studijního plánu.

 Účastníkům celoživotního vzdělávání budou předány:

 studijní opory a power pointové prezentace k předmětům, které musí všichni

účastnící pilotního projektu absolvovat;

 rozpis přednášek a seminářů v předmětech, které musí všichni absolvovat

v jednotlivých konzultačních dnech, které jsou povinné pro účastníky pilotního

projektu;
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 telefonické a e-mailové kontakty akademických pracovníků, kteří se budou podílet

na výuce;

 harmonogramem zadávání bakalářských prací

- vypsání témat: 19.10.2007

- registrace témat: 9.11.2007

- odevzdání práce: 9.5.2008.

 Termíny povinných konzultací:

20. října 2007

2. a 3. listopadu 2007

22. a 23. a 24. listopadu 2007

6. a 7. a 8. prosince 2007

3. a 4. a 5. ledna 2008

8. a 9. února 2008

22. a 23. února 2008

7. a 8. března 2008

28. a 29. března 2008

11. a 12. dubna 2008

9. května 2008

Účastníci celoživotního vzdělávání mohou využít v průběhu studia i možnost

individuální konzultace.

 K předmětům, které si účastník pilotního projektu musel na základě výsledků
teoretické a praktické zkoušky vykonaných v termínu 8.–12.10.2007 zapsat do svého

individuálního studijního plánu, budou stanoveny povinné konzultační hodiny, které

budou studentům předloženy 2. listopadu 2007.

 Průběh studia, získání zápočtů, kolokvia a složení zkoušek se řídí studijním a
zkušebním řádem účastníků celoživotního vzdělávání. 

 Všechny zápočty, kolokvia a zkoušky musí účastník CŽV získat do 23. května 2008.

 Termín státní závěrečné zkoušky je stanoven na 4., 5. a 6. června 2008.

 Účastník CŽV musí o konání státní závěrečné zkoušky požádat. Může tak učinit až
poté, co uzavřel všechny předměty a získal 180 kreditů. 

Státní závěrečná zkouška (dále SZZK) má dvě části:

1. Obhajoba předložené bakalářské práce (30 minut).

2. Ústní zkouška  (30 minut příprava, 30minut zkouška).

       Předměty ústní zkoušky:     Teorie ošetřovatelství

              Ošetřovatelství v klinických oborech

           Behaviorální vědy

 Na základě úspěšného složení SZZK bude účastníkům CŽV udělen titul „Bakalář“.

 Nemůže-li se účastník pilotního projektu přihlásit ke SZZK ve stanoveném termínu
z důvodu neuzavření všech předmětů a nezískání stanovených počtů kreditů během

trvání řešení projektu „Celoživotní vzdělávání ve dvou nelékařských profesích“

registrační číslo CZ.04.1.03/3.2.15.2/0205, bude mu umožněno dokončit studium

v rámci celoživotního vzdělávání. Výdaje spojené s ukončením studia si bude hradit

účastník sám.  
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 V rámci trvání řešení projektu „Celoživotní vzdělávání ve dvou nelékařských
profesích“ registrační číslo CZ.04.1.03/3.2.15.2/0205 může účastník vykonat SZZK

pouze jednou. V případě neúspěšného složení SZZK, bude moci účastník CŽV SZZK

ještě jednou opakovat, ale výdaje spojené s opakováním SZZK si bude účastník hradit

sám.

Seznam příloh

Příloha č. 1

Povinné předměty individuálního studijního plánu

Příloha č. 2

Rozpis kreditů na jednotlivé okruhy

V Českých Budějovicích 25.6.2007

 

 

       prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc.

    děkan ZSF JU
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Příloha č. 1

Povinné předměty individuálního plánu

Předměty ECTS

Biofyzika 5/5

ZK

2

Výzkum v ošetřovatelství 8/8

z, ZK

4

Základy statistiky 8/8

z, ZK

2

Akutní a kritické stavy v

ošetřovatelství

6/6

z,K

4

Komunitní a domácí péče 5/5

z,ZK

2

Paliativní péče 3/3

z

1

Multikulturní ošetřovatelství 5/5

z,K

2

Managament v ošetřovatelství 10/6

z,ZK

3

Ekonomika zdravotnických a

sociálních služeb

5/5

ZK

2

Zdravotní právo a legislativa 5/3

ZK

2

Seminář k bakalářské práci 0/5

z

1

Bakalářská práce 20

z

8

Zákonné normy

v ošetřovatelství

6/2

K

2

Aktuality v klinickém

ošetřovatelství

0/24

Z

8

Klinické semináře a exkurze 40   z 10

Speciální pedagogika 5/0

z

2

Didaktika ošetřov. praxe 3/3

z,K

2

Celkem: 220

hodin

59

kredit.
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Příloha č. 2

Rozpis kreditů na jednotlivé okruhy

1. Základní 

ošetřovatelské 

disciplíny

2. Ošetřovatelská 

péče o nemocné 

v jednotlivých 

klinických 

oborech

3. Humanitní 

disciplíny a jejich

vztah 

k ošetřovatelství

4. Cizí jazyk 5. Zhodnocení 

zdravotního 

stavu pacienta 

dle modelu 

Gordonové

Teorie               4 Veřejné zdrav.   3 Etika                  2 CJ               4 OP 1.LS           3

Oš.proces a potř.

6

Anatomie           4 Filozofie            1 CJ               4 OP 2.ZS           3

Oš. postupy      4 Latina                3 Komunikace      4

Celk: 8

OP 2. LS          3

Konc. modely   1 Fyziologie          2 Informatika        2 OP 3. ZS          4

Celk:  15

Patologie            2 Edukacie            1 IP 1. LS           2

Klinická prop.    2 Vých ke zdr.      2 IP 2. LS           2

Přenosné chor.   4 Obecná psych.   1

Celk: 17Radiologie         2 Sociální psych.  1

Výživa               1 Vývoj. psych.    3

Klinická bioch.  2 Zdrav. psych.    3

Klinická hem.    2 Sociologie         1

Ošetř. v int.        7

Celk: 21Ošetř. v chir.      6

Klinická. farm.   2

Gynekol. a por.  2

Neurologie         2

Psychiatrie         2

Pediatrie            4

Seniory              2

Onkol.               2

Oční                  1

 ORL                  1

Kožní                 1

Stomatologie      1

Celk: 60

Celkem: 121 kreditů




