poznámka: čísla v kroužku označují zastávky
trolejbusů nebo autobusů
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pořádanou Fakultou zdravotnických studií
Univerzity Pardubice

20. – 21. dubna 2016
Univerzita Pardubice , Fakulta zdravotnických studií
Průmyslová 395, Pardubice

III. Mezinárodní konferenci
Kvalita a její perspektivy
s podtitulem Péče o psychiku ve zdraví a nemoci

XI. Celostátní studentská vědecká konference
bakalářských a magisterských nelékařských
zdravotnických oborů

Datum konání: 20. dubna 2016

Datum konání: 21. dubna 2016

Konference je určena pro akademické pracovníky a odborníky
z praxe pracující v oblasti zdravotnictví nebo v sociální sféře
a studenty nelékařských zdravotnických oborů.

Konference je určena pro studenty 2. a 3. ročníků bakalářského
studia oborů Porodní asistentka,Všeobecná sestra, Radiologický
asistent, Zdravotnický záchranář, Zdravotně-sociální pracovník
a studenty navazujících magisterských studijních programů
v oblasti ošetřovatelství a porodní asistence.
Pasivně se mohou zúčastnit studenti nelékařských
zdravotnických oborů, akademičtí pracovníci z oblasti
zdravotnictví nebo sociální sféry a odborníci z praxe.

Registrace:
8.00 – 9.00
Odborný program: 9.00 – 16.00
Všichni účastníci se musí zaregistrovat.
Registrační poplatek:
500,- Kč (včetně DPH),
200,- Kč (včetně DPH) zaměstnanci Nemocnice Pardubického
kraje, a.s.
Poplatek zahrnuje organizační zajištění akce, program, sborník,
vydání potvrzení o účasti a občerstvení v průběhu konference.
Zahraniční účastníci mají možnost platby na místě.
Studenti Univerzity Pardubice bez nároku na organizační
zajištění mají účast na konferenci po registraci zdarma.
Akce bude zařazena do kreditního systému a řídí se vyhláškou
MZČR č.4/2010 Sb.
Přihláška:
Na konferenci je možné se přihlásit na webových stránkách
Univerzity Pardubice
http://www.upce.cz/fzs/veda-vyzkum/konference/kvalitaperspektivy-2016.html
pro aktivní účast do 14. února 2016, včetně zaslání příspěvků
pro pasivní účast do 14. března 2016
Kontaktní osoba
Andrea Jušková
email: andrea.juskova@upce.cz,
telefon: +420 466 037 801, 725 631 726

Registrace:
8.00 – 9.00
Odborný program: 9.00 – 16.00
Přihláška:
Na konferenci je možné se přihlásit na webových stránkách
Univerzity Pardubice
http://www.upce.cz/fzs/veda-vyzkum/konference/kvalitaperspektivy-2016.html
pro aktivní účast do 28. února 2016, včetně zaslání příspěvků
pro pasivní účast do 14. března 2016
Kontaktní osoba
Ing. Eva Kynclová
email: eva.kynclova@upce.cz, telefon: +420 466 037 753

