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Seznam doklad ů, které uchaze či přikládají k p řihlášce (§4 odst.2 vyhlášky č.186/2009)

Stanovuje se pořadí kandidátů podle počtu získaných bodů  (minimum 10 - maximum 100 bodů)

Způsob hodnocení:

Kriteria pro hodnocení uchaze če:

1. reziden ční místo v oboru všeobecné praktické léka řství

Seznam rezidenčních míst včetně oboru specializačního vzdělávání:

Název a adresa vyhlašovatele:

MEDLIN s.r.o.

6) Výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)

MUDr.Pavel Lindovský v.r.V Praze dne 2.7.2009

PODPRŮMĚRNÉ hodnocení 1-3 body     -      PRŮMĚRNÉ  hodnocení 4-6 bodů     -      NADPRŮMĚRNÉ hodnocení 7-10 bodů

5) Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání (ne starší 3 měsíců)

MEDLIN s.r.o.

do 1.srpna 2009

7) Přehled odborné praxe

4) Kopie dokladu o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti (pokud ji získal)

2) Osobní dotazník rezidenta
3) Potvrzení o zařazení do oboru VPL (nebo doklad o zaslání žádosti na MZČR.)        

a) motivace k výběru postgraduálního vzdělávání v oboru všeobecné praktické lékařství
b) představa o výkonu povolání v oboru všeobecné praktické lékařství

Spole čnost MEDLIN s.r.o., akreditované za řízení, které získalo dotaci ze státního rozpo čtu na reziden ční místo, 
vyhlašuje v souladu s vyhláškou Ministerstva zdravo tnictví ČR č.186/2009 Sb., o postupu p ři vyhlášení 

výb ěrového řízení na reziden ční místo, pr ůběhu výb ěrového řízení na reziden ční místo a základních kritériích 
výb ěru rezidenta (o reziden čních místech),

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA REZIDENČNÍ MÍSTO

e-mail: info@medlin.cz

Kamýcká 1077, Praha 6                 PS Č: 165 00

Místo pro podání přihlášek do výběrového řízení:

Lhůta pro podání přihlášek:

i) vědecká a výzkumná práce
j) základní orientace v ekonomice praxe ambulantního lékaře

Další informace a pot řebné formulá ře najdete na webových stránkách Ministerstva zdravo tnictví ČR   
http://www.mzcr.cz/Odbornik/Categories/615-rezidencni-mista.html   

c) klasifikační ohodnocení státních závěrečných zkoušek na lékařské fakultě
d) dosavadní praxe ve zdravotnictví
e) komunikační schopnosti
f) jazykové znalosti
g) organizační schopnosti
h) odborné aktivity, mimořádné kurzy, další dovednosti

1) Přihláška do výběrového řízení na místo rezidenta  


