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FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ SLAVÍ. MÁ MAGISTERSKÝ 
PROGRAM! 
 
Skvělou zprávu obdržela Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 
z Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství. Fakulta 
zdravotnických studií UJEP obdržela pro pět následujících let akreditaci 
navazujícího magisterského studijního programu Organizace a rozvoj 
zdravotnických zařízení.  
 
U fakulty zdravotnických studií se jedná o první magisterský studijní program, 
dosud zde byly realizovány pouze bakalářské studijní obory Ergoterapie, 
Fyzioterapie, Porodní asistentka a Všeobecná sestra. 
 
„O akreditaci magisterského studijního programu jsme usilovali velmi dlouho a já 
jsem nesmírně rád, že se nám to v případě programu Organizace a rozvoj 
zdravotnických zařízení nakonec podařilo. Pro naši fakultu, její studenty, potažmo 
celý náš region, je to nesmírně důležitý posun. Umožní FZS nabízet mladým lidem 
v oblasti vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu vysokoškolské 
studium zakončené magisterským titulem,“ pochvaluje si děkan fakulty 
zdravotnických studií doc. Zdeněk Havel.  
 
FZS UJEP kromě pětileté akreditace magisterského programu Organizace  
a rozvoj zdravotnického zařízení obdržela z NAÚ také neméně významnou 
akreditaci současného bakalářského studijního programu Porodní asistence, a to 
na následujících 10 let. Plně tím potvrdila svoji kvalitu.  
 
Rektor UJEP, doc. Martin Balej, k akreditačnímu úspěchu FZS říká: „Poděkování 
patří především vedení fakulty v čele s děkanem doc. Havlem. Tento úspěch velmi 
dobře doplňuje investiční záměr výstavby nové budovy fakulty v areálu 
Masarykovy nemocnice. Zároveň jsem rád, že jde doslova naproti finanční 
podpoře, kterou univerzita v posledních letech získává od Ústeckého kraje pro 
rozvoj zdravotnických oborů, které jsou jedněmi z prioritních skupin oborů na naší 
univerzitě.“ 
 
Absolvent magisterského studijního programu Organizace a rozvoj zdravotnického 
zařízení bude po ukončení studia připraven zastávat manažerské role a vykonávat 
manažerské funkce v zařízeních poskytovatelů zdravotní péče. Bude vybaven 
teoretickými znalosti a praktickými dovednostmi umožňujícími vysoce odborné  
a efektivní rozhodování ve specifických podmínkách státních i nestátních 
zdravotnických zařízeních, institucích a zdravotních pojišťovnách.  
 
Absolvent bude také disponovat odpovídající šíří znalosti finanční a účetní 
problematiky v návaznosti na svou užší profilaci, znalosti aktuálních 
manažerských přístupů, podnikových činností a procesů, včetně metod, nástrojů  
a technologií (IT) potřebných k jejich řízení, a bude mít znalosti relevantní pro 
přípravu na vrcholné manažerské funkce.  
 
Ilustrační fotografie k volnému užití: Pixabay, public domain. 
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