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Popis intelektuálneho výstupu 
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Názov výstupu Propagačné činnosti 

Opis výstupu 
(vrátane 
inovatívnych prvkov, 
očakávaného 
dopadu 
a potenciálneho 
prenosu) 

Tento výstup zahŕňa disemináciu metodologického základu a propagáciu 
rozšírenej webovej platformy pre správu medicínskych učebných osnov 
širokej komunite pedagógov a študentov naprieč MEFANET, 
MedBiquitous a všetkými zapojenými partnermi. Výsledky projektu budú 
uverejnené vo forme článku v časopise orientovanom na medicínske 
vzdelávanie (napr. MEFANET Journal). Využitie už existujúcich 
komunikačných kanálov v rámci MEFANETu zabezpečí aj to, že bude 
oslovená široká komunita učiteľov a garantov pôsobiacich na všetkých 
lekárskych fakultách v Českej republike a na Slovensku. Okrem toho budú 
všetci partneri zapojení do propagácie výstupov projektov 
prostredníctvom svojich národných sietí. 

Typ výstupu Metodiky / usmernenia - Plán diseminácie / využívania 

Rozdelenie práce, 
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výstupu a použitá 
metodológia 

Jednotlivé partnerské inštitúcie majú tieto úlohy a role: 
*** UPJS - Koordinácia prípravy článku a diseminácia usmernení medzi 
zúčastnenými stranami (MEFANET, MedBiquitous). 
*** JU - Spoluautor článku a propagačné aktivity. 
*** UMF - Recenzent článku a propagačné aktivity. 
*** UAU - Spoluautor článku a propagačné aktivity. 
*** MU - Spoluautor článku a propagačné aktivity. 

Dátum začiatku 01-07-2021 

Dátum ukončenia 31-08-2021 

Jazyky český 
anglický 
nemecký 
poľský 
rumunský 
slovenský 

Médiá Tlačené brožúry 
 

Vedúca organizácia 
aktivity 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

Účastnícke 
organizácie 

Masarykova univerzita 
Augsburská Univerzita 
Jagellonská Univerzita 
Univerzita medicíny a farmácie Grigore T.Popa v Iasi 
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1. Úvod 

Realizácia posledného intelektuálneho výstupu s názvom Propagačné činnosti bola naplánovaná na 

posledné dva mesiace implementačného obdobia. Toto obdobie však slúžilo prevažne na zhrnutie 

informácií a hlavných problémov súvisiacich so všetkými našimi aktivitami vykonávanými počas celého 

obdobia implementácie a na zabezpečenie toho, aby boli propagované v čo najširšej možnej miere. 

Všetci partneri teda pracovali na tomto intelektuálnom výstupe nepriamo od samého začiatku projektu 

prostredníctvom komunikácie s profesionálmi v danej oblasti a ľuďmi, ktorí sa zaujímajú o témy 

organizácie učebných osnov. Tiež kontinuálne zdieľali podrobnosti o projekte a jeho výsledkoch vo 

svojich inštitúciách prostredníctvom rôznych osobných a inštitucionálnych informačných kanálov. UPJŠ 

ako koordinátor projektu pripravil webovú stránku projektu BCIME, aby informoval širokú komunitu 

zainteresovaných strán, ale aj širokú verejnosť o všetkých dôležitých dosiahnutých úspechoch 

implementačného tímu. Propagačné aktivity boli prezentované v jednotnom štýle, aby bol dosiahnutý 

konzistentný vizuálny dopad na cieľové skupiny, s použitím schváleného loga projektu, šablón 

dokumentov a prezentácií, letákov atď. Najdôležitejším výsledkom tohto intelektuálneho výstupu je 

článok, ktorý sme deklarovali publikovať v medzinárodnom časopise orientovanom na medicínske 

vzdelávanie. V tomto príspevku sme zhrnuli naše výsledky a v závislosti od hodnotiaceho procesu 

očakávame, že môže byť uverejnený v poslednom štvrťroku 2021. Napriek tomu, že sme deklarovali, že 

pripravíme iba jeden dokument, boli sme v tejto práci aktívnejší a už máme publikované tri príspevky 

obsiahnuté v databáze SCOPUS, ktoré dokazujú zapojenie partnerov projektu do výskumných 

a diseminačných aktivít, ako aj aktuálnosť problémov, ktoré sme riešili v našom projekte. Jednotlivé 

propagačné činnosti a dosiahnuté výsledky sú zhrnuté v nasledujúcich sekciách. 

2. BCIME štýly a šablóny 

Hlavnou vizuálnou zložkou našej prezentácie je prirodzene logo projektu. Navrhli sme ho s cieľom, 

aby bolo dobre zapamätateľné, jedinečné a jasné. Všetci partneri odsúhlasili logo a jeho farby tak, ako je 

znázornené na obrázku 1. 

 

Obr. 1 Oficiálne logo projektu BCIME zvýrazňujúce jeho (1) aktivitu v programe ERASMUS+, (2) 
zameranie na problematiku učebných osnov a (3) oblasť vzdelávania v medicíne. 

Na účely jednotného štýlu dokumentov, agend, podrobných harmonogramov a programov 

projektových stretnutí, jednotlivých správ a pod., sme pripravili šablónu dokumentu, kde titulná strana 

informuje o projekte EÚ, partneroch a type dokumentu; stránky v dokumente majú preddefinované 

hlavičky a päty a na poslednej strane je mapa konzorcia a logá programu EÚ a projektu. Príklad šablóny 

dokumentov BCIME je znázornený na obrázku 2. 
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Obr. 2 BCIME dokumenty vytvorené v jednotnom štýle. 

Podobne ako v prípade šablóny dokumentov, bola všetkými partnermi schválená šablóna 

prezentácií. Počas implementácie projektu bola táto šablóna mierne prepracovaná, tak aby bola 

atraktívnejšia. Opäť zdôrazňujeme program EÚ, činnosti BCIME a partnerské inštitúcie, tak ako je to 

znázornené na obrázku 3. 

 

Obr. 3 Staršia (hore) a novšia (dole) šablóna BCIME prezentácií. 
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Jednotlivé aktivity projektu BCIME boli avizované aj pomocou letákov distribuovaných vo všetkých 

partnerských inštitúciách, ale aj na podujatiach, ktorých sme sa zúčastnili. Považovali sme to za účinný 

spôsob, ako mať niečo v rukách a ako prilákať zainteresované strany i širokú verejnosť. Letáky 

obsahovali všeobecné údaje o projekte aj odkaz na web stránku pre ďalšie podrobnosti. Počas riešenia 

projektu sme pripravili a distribuovali letáky konzistentné v štýle na nasledujúce účely. 

 

Podrobnosti o projekte BCIME a aktivity 
oznamované zainteresovaným stranám a širokej 
verejnosti počas celého obdobia implementácie. 

 

Multiplikačné podujatie Workshop o inováciách 
učebných osnov avizované pre potenciálnych 
účastníkov. Multiplikačné podujatie sa uskutočnilo 
v Brne v Českej republike v novembri 2019. 
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Multiplikačné podujatie Spoločný konferenčný 
workshop o mapovaní a inováciách učebných osnov 
avizovaný pre potenciálnych účastníkov. 
Multiplikačné podujatie sa uskutočnilo v poľskom 
Krakove v máji 2021. 

 

Podrobný program multiplikačného podujatia 
Spoločný konferenčný workshop o mapovaní 
a inováciách učebných osnov pre miestnych 
a vzdialených účastníkov. 

 

 

Na podporu aktivít projektu BCIME boli použité rôzne oficiálne a/alebo individuálne stretnutia, 

a preto sme distribuovali nielen tlačené materiály ako sú programy, letáky, brožúry a pod., ale aj perá 

s logami EÚ a projektu BCIME ako je znázornené na obrázku 4. 
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Obr. 4 Perá s EU a BCIME logom distribuované počas BCIME podujatí a aktivít. 

3. Webová stránka BCIME projektu 

Oficiálna platforma a najčastejšie používaný zdroj informácií o projekte pre širokú verejnosť je 

webová stránka projektu BCIME. Platforma je dostupná v doméne koordinátora (UPJŠ) na adrese 

http://bcime.upjs.sk. 

 

Obr. 5 Webová stránka projektu BCIME vytvorené v doméne koordinátora. 

http://bcime.upjs.sk/
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Na domovskej stránke sa návštevníkom zobrazujú hlavné fakty o projekte, informácie o aktuálne 

prebiehajúcich aktivitách a ďalšie dôležité odkazy na: 

 Platformu výsledkov Európskej komisie Erasmus+ 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-

details/#project/2018-1-SK01-KA203-046318, 

 Národnú webovú stránku programu Erasmus+ v krajine koordinátora (UPJŠ) 

https://www.erasmusplus.sk/ a 

 Slovenskú akademickú asociáciu pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC) národnú agentúru 

pre Erasmus+ http://www.saaic.sk/_main.php?prog=SAAIC&str=saaic_about_us.html. 

 

Štruktúra stránky bola navrhnutá tak, aby bola prehľadná a jednoduchá a umožnila návštevníkom 

nájsť všetko, čo súvisí s projektom. Jednotlivé sekcie webovej stránky sú popísané v tabuľke 1. 

Tabuľka 1. Štruktúra webovej stránky BCIME. 

Sekcia Popis 

Domov Hlavná stránka s podrobnosťami o riešenom projekte v schéme Erasmus+, 
informáciami o aktuálnych aktivitách a odkazmi na platformy EÚ. 

Partneri Popis konzorcia projektu a podrobnosti o partneroch s hypertextovými odkazmi na ich 
lokálne webové stránky. 

Cieľ Zhrnutie hlavných cieľov a priorít projektu, ktoré sa konzorcium piatich inštitúcií EÚ 
rozhodlo dosiahnuť. 

Stretnutia  Prehľad nadnárodných projektových stretnutí so všetkými dokumentmi 
a prezentáciami voľne dostupnými pre každého, koho zaujíma projekt alebo témy 
riadenia učebných osnov. 

Podujatia Oznamy a podrobnosti o multiplikačných podujatiach organizovaných pre cieľové 
zainteresované strany a širokú verejnosť so všetkými materiálmi dostupnými pre 
každého, kto navštívi webovú stránku projektu. 

Výstupy Jedna z najdôležitejších sekcií webovej stránky. Individuálne výsledky dosiahnuté 
v rámci všetkých deviatich intelektuálnych výstupov sú voľne zdieľané. Okrem toho sú 
všetky výsledky zdieľané vo všetkých piatich partnerských jazykoch vrátane češtiny, 
nemčiny, poľštiny, rumunčiny a slovenčiny ako doplnok k výstupom angličtine, ktorá 
je hlavným komunikačným jazykom medzi partnermi a širokou verejnosťou. 

Diseminácia Sekcia diseminácia sumarizuje informácie o aktivitách, ktoré sme realizovali na 
propagáciu projektu BCIME, a výsledkoch, ktoré sme dosiahli počas fázy 
implementácie projektu. 

Zdroje Užitočné zdroje súvisiace so správou a mapovaním učebných osnov. Používatelia tu 
môžu nájsť odkazy na dve hlavné spoločnosti - MedBiquitous a MEFANET - o ktorých 
sme sa zmienili pri navrhovaní a zdieľaní metodík a IKT platformy na optimalizáciu 
učebných osnov. Okrem toho sú tu aj odkazy na hlavný softvérový výstup projektu – 
EDUportfólio. 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2018-1-SK01-KA203-046318
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2018-1-SK01-KA203-046318
https://www.erasmusplus.sk/
http://www.saaic.sk/_main.php?prog=SAAIC&str=saaic_about_us.html
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Ľudia  V tejto časti sú uvedené charakteristiky hlavných členov tímu zo všetkých 
partnerských inštitúcií. Túto časť webovej stránky používame aj preto, aby sme neboli 
anonymní, ale otvorení akejkoľvek komunikácii a diskusii s kýmkoľvek. 

 

Všetci partneri použili okrem hlavnej webovej stránky svoje komunikačné kanály na avizovanie 

aktivít projektu BCIME a na zdieľanie odkazu na webovú stránku BCIME aj na týchto miestach: 

 MU (Brno, Česká republika) https://www.muni.cz/vyzkum/projekty/43286?pg=vyzkum--

projekty-podporovane-eu&prid=212, a https://iba.med.muni.cz/aktuality/zahajen-dalsi-

projekt-erasmus-zamereny-na-vyuku-medicinskych-oboru 

 UAU (Augsburg, Nemecko) https://www.uni-augsburg.de/en/fakultaet/med/profs/chair-

medical-education-sciences/bcime/  

 UJ (Krakow, Poľsko) https://bit.wl.cm.uj.edu.pl/pl/strona-glowna/nauka/projekty/projekty-

bcime/  

 UMF (Iasi, Rumunsko) https://www.umfiasi.ro/ro/universitate/conducerea-

universitatii/Rector/Raportul%20rectorului/Raportul-Rectorului-2017-

2018.pdf#search=BCIME  

4. Propagácia a diseminačné activity 

Všetci partneri sa podieľali na príprave materiálov, ktoré boli použité pri komunikácii so 

zainteresovanými stranami a širokou verejnosťou. Vďaka takýmto aktivitám sme mohli zvýšiť povedomie 

o potrebe harmonizovať a optimalizovať nielen učebné osnovy medicíny a zdravotníckych odborov, ale 

aj učebné osnovy v iných oblastiach na rôznych úrovniach vzdelávania. 

Vybrané aktivity, uvedené nižšie, zahŕňajú rôzne semináre a workshopy, ktoré členovia tímu 

navštívili a použili na informovanie publika o projekte BCIME. 

Prezentácia: ”Building Curriculum Infrastructure in Medical Education - From the idea to the 

project" 

Podujatie: Information Day for Universities Cooperation for innovation and the exchange of good 

practices, Strategic Partnerships and Centralized Projects, Call 2019 

Organizátor: Slovak Academic Association for International Cooperation (SAAIC) 

Miesto: Hotel Yasmin, Košice, Slovakia 

Dátum: 23. október 2018 

 

Prezentácia: "Building Curriculum Infrastructure in Medical Education - Flyer" 

Podujatie: Erasmus+ information seminar Posłuchaj, podziel się, zainspiruj 

Organizátor: Foundation for the Development of the Education System (FRSE), National Agency for 

the Erasmus+ Programme 

Miesto: Hotel Mercure, Warszawa, Poland 

Dátum: 25. február 2019 

 

https://www.muni.cz/vyzkum/projekty/43286?pg=vyzkum--projekty-podporovane-eu&prid=212
https://www.muni.cz/vyzkum/projekty/43286?pg=vyzkum--projekty-podporovane-eu&prid=212
https://iba.med.muni.cz/aktuality/zahajen-dalsi-projekt-erasmus-zamereny-na-vyuku-medicinskych-oboru
https://iba.med.muni.cz/aktuality/zahajen-dalsi-projekt-erasmus-zamereny-na-vyuku-medicinskych-oboru
https://www.uni-augsburg.de/en/fakultaet/med/profs/chair-medical-education-sciences/bcime/
https://www.uni-augsburg.de/en/fakultaet/med/profs/chair-medical-education-sciences/bcime/
https://bit.wl.cm.uj.edu.pl/pl/strona-glowna/nauka/projekty/projekty-bcime/
https://bit.wl.cm.uj.edu.pl/pl/strona-glowna/nauka/projekty/projekty-bcime/
https://www.umfiasi.ro/ro/universitate/conducerea-universitatii/Rector/Raportul%20rectorului/Raportul-Rectorului-2017-2018.pdf#search=BCIME
https://www.umfiasi.ro/ro/universitate/conducerea-universitatii/Rector/Raportul%20rectorului/Raportul-Rectorului-2017-2018.pdf#search=BCIME
https://www.umfiasi.ro/ro/universitate/conducerea-universitatii/Rector/Raportul%20rectorului/Raportul-Rectorului-2017-2018.pdf#search=BCIME
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Prezentácia: "EDUportfolio: complex platform for curriculum management and mapping" 

Podujatie: CSEDU 2019, 11th International Conference on Computer Supported Education 

Organizátor: Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication 

(INSTICC), University of Crete 

Miesto: Heraklion, Crete – Greece 

Dátum: 2. - 4. máj 2019 

 

Prezentácia: "Analiza programu studiów: standardy ministerialne i uczelniana macierz efektów 

uczenia się. Prezentacja wyników projektu BCIME." (Curriculum mapping: health 

ministry learning outcomes standards and the university learning outcomes matrix. 

Presentation of results of the BCIME project.) 

Podujatie: Spotkanie Zespołu ds. Jakości Kształcenia. (Meeting of the Committee for Improving 

Quality in Education) 

Organizátor: Committee for Improving Quality in Education of the Medical Faculty, Jagiellonian 

University Medical College 

Miesto: Krakow, Poland (on-line event) 

Dátum: 22. jún 2020, 13:30 

 

Prezentácia: "What is medical education informatics?" 

Podujatie: Sano Computational Medicine Seminars 

Organizátor: Sano 

Miesto: Krakow, Poland (on-line event) 

Dátum: 5. júl 2021, 14:00 - 15:30 

 

Viac informácií nájdete v sekcii Dissemination na webovej stránke BCIME. Priame prepojenie je 

https://www.upjs.sk/en/faculty-of-medicine/bcime/dissemination/. Môžete si tam tiež stiahnuť všetky 

distribuované alebo prezentované materiály. 

 

https://www.upjs.sk/en/faculty-of-medicine/bcime/dissemination/
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Obr. 6 Materiály dostupné na stiahnutie na webovej stránke projektu BCIME. 

 

Okrem vyššie uvedených podujatí sme propagovali novo vyvinutú platformu EDUportfólio v sieťach 

MEFANET a MedBiquitous, čím sme zaistili zvýšený dopad našich výsledkov v rôznych inštitúciách a tiež 

v iných krajinách, ako sú krajiny zapojené do nášho projektu. 

MU a UPJŠ pravidelne informovali o postupe riešenia projektu BCIME na podujatiach MEFANET - 

konferenciách a koordinačných radách (ďalšie podrobnosti nájdete na webovej stránke 

https://www.mefanet.cz/index-en.php?pg=mefanet-network). Stretnutia koordinačnej rady MEFANET 

sa konali v dňoch 27. november 2018, 18. júl 2019, 27. november 2019, 18. jún 2020, 25. november 

2020 a 20 júl 2021. 

https://www.mefanet.cz/index-en.php?pg=mefanet-network
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Obr. 7 Stretnutie koordinačnej rady MEFANET. 

Do propagačných aktivít BCIME v sieti MEFANET boli zapojené nasledujúce inštitúcie, ich 

zamestnanci a študenti: 

 Lekárska fakulta na Masarykovej univerzite 

 Jesseniova lekárska fakulta v Martine na Univerzite Komenského v Bratislave 

 Lekárska fakulta na Univerzite Komenského v Bratislave 

 Lekárska fakulta na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

 1. Lekárska fakulta na Karlovej univerzite v Prahe 

 2. Lekárska fakulta na Karlovej univerzite v Prahe  

 3. Lekárska fakulta na Karlovej univerzite v Prahe  

 Lekárska fakulta Hradci Králové na Karlovej univerzite v Prahe 

 Lekárska fakulta v Plzni na Karlovej univerzite v Prahe 

 Lekárska fakulta v Ostrave na Univerzite v Ostrave  

 Fakulta zdravotníckych vied Univerzity Palackého v Olomouci  

 Fakulta zdravotníckych vied, Univerzita Pardubice 

 Fakulta zdravotníckych štúdií Západočeskej univerzity v Plzni 

 Fakulta biomedicínskeho inžinierstva na ČVUT v Prahe 

 Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove 

5. Články 

Ďalšou dôležitou súčasťou tohto intelektuálneho výstupu bolo pripraviť článok a publikovať ho 

v časopise o vzdelávaní v medicíne. Na základe výsledkov získaných počas implementačného obdobia 

sme pripravili dokument a recenzovali sme ho v konzorciu, aby jeho obsah a konečnú verziu schválili 

všetci partneri. Rozhodnutie publikovať ho v časopise záviselo na dostupnosti a rozsahu zamerania 

súčasných časopisov. 



   

12              

Náš pôvodný plán publikovať záverečný článok v časopise MEFANET Journal sa ukázal ako nemožný, 

pretože časopis v lete 2020 prestal publikovať práce. Preto sme sa rozhodli, že predbežný dokument 

s názvom “Development and implementation of an online platform for curriculum mapping in medical 

education” bude poslaný do časopisu Bio-Algorithms and Med-Systems v septembri 2021. Vzhľadom na 

recezné procesy a v závislosti od pripomienok a odporúčaní recenzentov očakávame, že príspevok môže 

byť prijatý a zverejnený do konca roku 2021. V prípade, že dokument nebude prijatý, tím BCIME je 

pripravený vylepšiť ho a znova článok odoslať do iného časopisu. 

Okrem iného sa nám podarilo priebežne publikovať výsledky našej práce počas celého obdobia 

riešenia projektu, takže vo výstupoch projektu BCIME nie je iba jeden článok. Nasledujúce práce 

vypracované tímom autorov projektu BCIME boli publikované a sú indexované v databázach ako Scopus, 

IEEE Xplore, Web of Science. 

Karolyi M., Ščavnický J., Bulhart V., Růžičková P., Komenda M. Eduportfolio: Complex platform for 

curriculum management and mapping. CSEDU 2019 - Proceedings of the 11th International Conference 

on Computer Supported EducationOpen AccessVolume 2, Pages 352 - 3582019 11th International 

Conference on Computer Supported Education, CSEDU 2019, Heraklion, Crete, 2 May 2019 - 4 May 

2019, 148442. Článok prezentoval vznik platformy EDUportfolio z pohľadu metodológie a technického 

riešenia súvisiaceho s iniciáciou IO3 a výsledkami IO1 a IO2. 

 

Obr. 8 Článok Complex platform for curriculum management and mapping bol indexovaný v databáze 
SCOPUS. 

 

Kononowicz A.A., Balcerzak L., Kocurek A., Stalmach-Przygoda A, Ciureanu I.A., Hege I., Komenda M., 

Majerník J. Technical infrastructure for curriculum mapping in medical education: A narrative review. 

Bio-Algorithms and Med-Systems, 2020, 16(2), 0026. Práca priniesola súhrn súčasných postupov a je 

zameraná na výskum a implementáciu nástrojov mapovania učebných osnov pre lekárske vzdelávanie. 

Tento dokument sme pripravili na základe výsledkov, ktoré sme dosiahli po uzavretí IO1 a IO2. 
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Obr. 9 Článok Technical infrastructure for curriculum mapping in medical education: A narrative 
review bol indexovaný v databáze SCOPUS. 

 

Majemik J., Komenda M., Kononowicz A., Hege I., Ciureanu A. Software based support of curriculum 

mapping in education at medical faculties. International Conference on Information and Digital 

Technologies 2021, IDT 2021, 2021, pp. 264–267, 9497538. Príspevok priniesol metodiky a jednotnú IKT 

platformu vyvinutú na optimalizáciu učebných osnov. Tento príspevok sme pripravili na základe 

výsledkov, ktoré sme dosiahli väčšinou v IO3 - IO7. 

 

Obr. 10 Článok Software based support of curriculum mapping in education at medical faculties bol 
indexovaný v databáze SCOPUS. 

Ďalšie príspevky prezentované na národných alebo medzinárodných konferenciách sú zhrnuté 

a zverejnené na webovej stránke projektu BCIME (ďalšie podrobnosti nájdete na http://bcime.upjs.sk). 

http://bcime.upjs.sk/
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6. Ďalšie plány komunikácie, diseminácie a využitia 

Hlavným cieľom nášho propagačného úsilia je zabezpečiť, aby sa výsledky a výstupy projektu BCIME 

šírili naprieč príslušnými cieľovými skupinami. Okrem toho budeme starostlivo analyzovať akúkoľvek 

spätnú väzbu od všetkých zainteresovaných strán, aby sme mohli pokračovať v ďalšom vývoji, úprave, 

prispôsobovaní a hodnotení metodík a platformy EDUportfolio v závislosti od globálneho vývoja v oblasti 

správy a mapovania učebných osnov. 

Jednotlivé činnosti súvisiace s komunikáciou, disemináciou a využívaním bude koordinovať komisia 

projektu, ktorá sa skladá zo zástupcov každej zapojenej inštitúcie. Zloženie tejto komisie je zhrnuté 

v tabuľke 2. 

Tabuľka 2. Komisia projektu BCIME pre koordináciu komunikácie, diseminácie a využitia. 

Partner Kontaktná osoba E-mail 

UPJS Jaroslav Majernik jaroslav.majernik@upjs.sk 

JU Andrzej A. Kononowicz andrzej.kononowicz@uj.edu.pl 

MU Martin Komenda komenda@med.muni.cz 

UMF Adrian Ciureanu adrian.ciureanu@umfiasi.ro 

UAU Inga Hege inga.hege@med.uni-augsburg.de 

 

 

Aby sa efektívne šírili všetky relevantné informácie, dosiahnuté výsledky a výstupy projektu BCIME 

je potrebné správne osloviť jednotlivé cieľové skupiny. Relevantné zainteresované strany (na miestnej aj 

regionálnej alebo národnej úrovni) pre inovácie v oblasti správy a mapovania učebných osnov, ktoré 

ponúka BCIME konzorciom sú uvedené v tabuľke 3. 

Tabuľka 3. Relevantné cieľové skupiny zapojené v aktivitách projektu BCIME. 

Cieľová skupina Popis Očakávaný 
dopad 

Návrhári učebných 
osnov 

Osoby, ktorých hlavné zamestnanie súvisí s vývojom, údržbou 
a hodnotením učebných plánov na inštitucionálnej úrovni. 

Desiatky 

Učitelia  Akademickí pracovníci, väčšinou pedagógovia a lídri 
predmetov, ktorí garantujú a/alebo vzdelávajú študentov 
(predovšetkým, ale nielen v lekárskych a zdravotníckych 
odboroch). 

Tisícky  

Študenti  Študenti, ktorí používajú mapy učebných osnov a prosperujú 
s dobre organizovanou správou učebných osnov na svojich 
univerzitách/fakultách. 

Tisícky  

Administratívni 
zamestnanci 

Administratívni pracovníci zapojení do organizácie 
vzdelávania, napr. sekretárky, študijní referenti, a pod. 

Desiatky až 
tisícky 
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IKT zamestnanci IKT vývojári a softvéroví analytici pracujúci vo vzdelávacích 
inštitúciách.  

Desiatky až 
tisícky 

Vedenie 
univerzity/fakulty 

Vedenie univerzity alebo fakulty zodpovedné za poskytovanie 
vzdelávania v konkrétnych študijných programoch. 

Desiatky 

Spoločnosti a vedci Rôzne odborné spoločnosti na miestnej úrovni alebo na 
úrovni EÚ (väčšinou členovia odborných lekárskych 
spoločností, asociácií a komunít), napr. MEFANET, 
MedBiquitous, Európska federácia pre lekársku informatiku, 
Medzinárodná asociácia pre lekárske vzdelávanie a pod. 

Desiatky až 
tisícky 

Široká verejnosť Každý, kto sa zaujíma o problémy správy a mapovanie 
učebných osnov alebo sa zúčastňuje vzdelávacích aktivít 
v rôznych študijných programoch. 

Stovky až 
tisícky 

 

 

Jednotlivé cieľové skupiny budú oslovené kombináciou rôznych výstupov a aktivít projektu BCIME. 

Tie budú špecificky zacielené na konkrétne zainteresované strany so všeobecným alebo špecifickejším 

obsahom. Tabuľka 4 sumarizuje hlavné činnosti s informáciami o forme kľúčových ukazovateľov 

výkonnosti. 

 

Tabuľka 4. Hlavné aktivity komunikácie, diseminácie a využitia. 

Typ aktivity Popis alebo primárne cieľové skupiny Ukazovateľ 

Webová stránka Hlavný zdroj informácií pre všetky cieľové skupiny a zdroj 
všetkých elektronických dokumentov a výstupov projektu BCIME 
(http://bcime.upjs.sk).  

# návštev 
# stiahnutí 

EDUportfólio Rutinná prevádzka platformy EDUportfólio v reálnom 
akademickom prostredí, ktoré každodenne používajú väčšinou 
učitelia, študenti a vedenie fakulty. 

# inštitúcií 
# používateľov 
# návštev 
# disciplín 
# exportov 

Vedecké 
publikácie 

Vedecké výsledky vo forme príspevkov publikovaných 
v časopisoch väčšinou pre vedcov, spoločnosti, návrhárov 
učebných osnov, učiteľov. 

# článkov 

Konferencie Zdieľanie informácií o metodikách a platforme EDUportfólio na 
národných a medzinárodných konferenciách pre všetky cieľové 
skupiny. 

# prezentácií 

Demo 
stretnutia 

Ukážka EDUportfólia, jeho funkcionalít, vlastností a možností 
vrátane prehliadania mapovaných učebných plánov. 

# demo ukážok 
# účastníkov 

Letáky a 
brožúry 

Propagačné materiály výstupov a podujatí BCIME a materiály 
pripravené/vyrobené na základe požiadaviek cieľových skupín. 

# dokumentov 
# správ 

http://bcime.upjs.sk/
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Okrem týchto hlavných foriem na rozšírenie propagačného úsilia budú organizované ďalšie činnosti 

v závislosti od spätnej väzby a požiadaviek zainteresovaných strán, rovnako aj nasledujúcich návrhov 

a iniciatív ktoréhokoľvek partnera projektu BCIME. Tieto môžu zahŕňať pozvané prednášky, workshopy 

a školenia o mapovaní učebných osnov, rozšírené aktivity v sociálnych médiách a pod., ktoré v čase 

písania správy nie je možné predvídať. 

7. Záver 

V tomto intelektuálnom výstupe sme zhrnuli naše propagačné činnosti, na ktorých sme pracovali 

počas fázy implementácie projektu. Dosiahli sme zaujímavé výsledky a podarilo sa nám ich šíriť rôznymi 

kanálmi. Naše úsilie však bude pokračovať a naďalej budeme udržiavať a rozširovať výstupy z našich 

projektových aktivít, z ktorých budú mať prospech rôzne skupiny zainteresovaných strán. To sa bude 

vykonávať okrem iného aj týmito hlavnými činnosťami: 

 udržiavaním webovej stránky projektu BCIME kvôli zdieľaniu informácií o projekte pre 

najširšiu možnú komunitu, 

 zdieľaním všetkých dosiahnutých výsledkov medzi partnerskými univerzitami 

prostredníctvom ich komunikačných kanálov, 

 distribúciou letákov a iných informačných materiálov, 

 propagáciou portfólia EDU na miestnej a medzinárodnej úrovni a organizovanie demo 

ukážkových stretnutí pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o otázky súvisiace s riadením osnov, 

 prenosom metodík a platformy do iných lekárskych odborov s cieľom rozšíriť mapu osnov, 

ktorú sme vytvorili v pilotnej štúdii tohto projektu, 

 prezentáciou našej práce na národných a medzinárodných konferenciách, fórach 

a spoločnostiach, 

 publikovaním v rôznych médiách vrátane recenzovaných vedeckých časopisov. 
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Príloha 1 

Publikované články 
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Príloha 2 

Poslaný článok 
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