Vzdělávací portál
České lékařské komory

Informační stránka pro poskytovatele vzdělávání

Důležité upozornění pro poskytovatele
vzdělávacích akcí

Novinky v systému
akreditace aktivit

Pro zajištění správné funkce Vzdělávacího portálu a pro
umožnění automatického připisování kreditů lékařům bude
nově nezbytné nahrávat seznam absolventů po ukončení každé
akreditované akce. Tento seznam bude obsahovat evidenční
číslo jednotlivých lékařů (ČLK ID), kteří se akce zúčastnili, a dále
údaj o počtu kreditů obdržených za její absolvování. Vzorovou
prezenční listinu lze stáhnout zde.

Nutnost registrace do Vzdělávacího portálu
Možnost plné administrace kurzů
Zalistování aktivity
Možnost propagovat vzdělávací aktivity

Tímto Vás žádáme, abyste při registracích lékařů na Vaše akce
od nynějška požadovali jednotlivá ČLK ID, které jsou k nalezení
v registru lékařů na stránkách České lékařské komory.

Povinnost nahrávat prezenční listiny s ČLK ID lékařů

Vážení poskytovatelé vzdělávacích akcí,
vítejte na informačních stránkách Vzdělávacího portálu ČLK. Zde se dozvíte veškeré potřebné informace, které se týkají
plánovaných změn v systému akreditace vzdělávacích akcí.
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Co je Vzdělávací portál a k čemu slouží

Od září 2020 bude spuštěn nový Vzdělávací portál České
lékařské komory, který představuje plnou digitalizaci celého
systému celoživotního vzdělávání. Primárním cílem portálu je
umožnit lékařům rychle získat dokonalý přehled o stavu svých
kreditů či o zajímavých vzdělávacích akcích.
Vzdělávací portál si dále klade za cíl zpřehlednit akreditaci
vzdělávacích akcí poskytovatelům vzdělávání a vytvořit tak
kvalitní prostředí pro správu nadcházejících i již proběhlých
kurzů.

Vzdělávací portál
ČLK

Hlavní výhody pro poskytovatele vzdělávacích akcí

Přehled o všech akreditovaných aktivitách

Snadná akreditace

Možnost včasné propagace aktivity

Možnost propagace pořadatele

Možnosti propagace

* Propagace poskytovatele

Propagace akce
Topování na hlavní stránce portálu

Zveřejnění banneru na webu

Topování na hlavní stránce lékaře

Banner v e-mailové komunikaci

Zveřejnění banneru události na webu

Možnost stát se partnerem portálu

* Propagaci lze uskutečnit v rámci konkrétní akreditované aktivity, kdy má poskytovatel možnost zveřejnit logo zaštiťující či partnerské organizace. Dále je možné zakoupit reklamní
plochu na stránkách přihlášených lékařů a zvýšit tak jejich informovanost o konání Vaší akce. Více informací o propagaci naleznete v uživatelském manuálu.

Zalistování aktivity
Pokud pořádáte vzdělávací akci, ke které ještě nemáte dostatek
upřesňujících informací potřebných k její akreditaci, ale i přesto o ní chcete
dát lékařům vědět s dostatečným předstihem, můžete využít funkci
zalistování.
K zalistování vám stačí znát pouze nejdůležitější informace, jako je termín
či místo konání. Zalistování aktivity vám tak umožní akci včas propagovat
a oslovit co nejvíce lékařů cílové specializace.

Náhled webu

DIGITALIZACE
Vzdělávací portál
představuje plnou digitalizaci systému celoživotního
vzdělávání lékařů.

PROPOJENÍ
Vzdělávací portál si
klade za cíl lépe propojit
poskytovatele vzdělávání
s Českou lékařskou
komorou a lékaři.

Průběh akreditace a ukončení kurzu
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Registrace

Zalistování aktivity

Žádost o akreditaci

Posouzení žádosti

Propagace akce

Nahrání prezence

Registrace
poskytovatele
vzdělávacích akcí je
snadná a bezplatná.
Bude Vám stačit vyplnit
pouze základní osobní
a fakturační údaje.

Víte, že budete pořádat
událost, ale ještě
nemáte potřebné
poklady pro akreditaci?
Zalistování Vám umožní
lépe informovat lékaře
o akci a usnadní
následovnou akreditaci.

Ihned po registraci
můžete podat žádost
o akreditaci vzdělávací
akce prostřednictvím
vyplnění elektronického
formuláře. Pokud máte
aktivitu již zalistovanou,
akreditace bude o to
snazší.

Žádost o akreditaci je
vyhodnocena
a schválena. V případě
nedostatků v žádosti
Vám přijde notifikace
s požadavky na
doplnění.

V případě zájmu
o zviditelnění Vaší
akce nabízí portál
mnoho způsobů
propagace.

Po ukončení vzdělávací
akce jednoduše
nahrajete do systému
prezenční listinu, na
základě které jsou
kredity okamžitě
připsány jednotlivým
lékařům.

Kontakty
+420 778 766 022
helpdesk@vzdelavanilekaru.cz

