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ŠESTÁ  FAKULTA  UNIVERZITY  PARDUBICE

Od ledna 2007 má Univerzita Pardubice další – šestou 
fakultu – Fakultu zdravotnických studií.

K 1. lednu 2007 se totiž přeměnil dosavadní Ústav 
zdravotnických studií Univerzity Pardubice na novou, 
samostatnou, v pořadí šestou fakultu univerzity 
– Fakultu zdravotnických studií.

Ústav zdravotnických studií byl založen v roce 2002 
ve spolupráci s tehdejší Vyšší zdravotnickou školou 
a Krajskou nemocnicí Pardubice. Jeho hlavním úkolem 
bylo rozvíjení a výchova bakalářů - absolventů studij-
ního programu Ošetřovatelství, který je koncipován 
jako interdisciplinární program odpovídající požadav-

kům Evropské unie na vysokoškolskou úroveň znalos-

tí a dovedností zdravotnických pracovníků.

V letošním akademickém roce studuje bakalářské 
studijní obory Všeobecná sestra a Porodní asistentka 
již 226 (převážně) studentek, které procházejí kromě 
teoretického studia a studia klinických předmětů, 
náročnou praktickou průpravou.

Nabízeno je v současné době již i navazující magis-

terské studium programu Ošetřovatelství, a to ve dvou 
oborech – Ošetřovatelství a Ošetřovatelství ve vybra-

ných klinických oborech. V navazujícím magisterském 
studiu je zapsáno 80 vysokoškoláků.

Novinkou pro další akademický rok je doktorský 
studijní program s názvem Specializace ve zdravot-
nictví a oborem Prevence, náprava a terapie zdravotní 
a sociální problematiky dětí, dospělých a seniorů, který 
je akreditován ve spolupráci se Zdravotně sociální 
fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovi-
cích.

Šestá součást univerzity má na počátku roku 2007 
celkem 306 studentů. Kromě vzdělávací činnosti rozvíjí 
i mezinárodní výměnu studentů v rámci programu 

Evropské unie SOCRATES/Erasmus a pořádá spolu 
s pracovišti Krajské nemocnice Pardubice řadu odbor-

ných vědeckých seminářů a konferencí.

Na výuce a vědeckovýzkumné činnosti mladé 
fakulty se významně podílejí tři klinická pracoviště 
ustavená s Krajskou nemocnicí Pardubice – klinika 
interní, klinika chirurgická a klinika otorinolaryngo-

logie a chirurgie hlavy a krku. Zřízené kliniky a peda-

gogické působení řady lékařů z Krajské nemocnice 
Pardubice na mladé fakultě mají zásadní význam pro 
další rozvoj vysokoškolského vzdělávání v oblasti ošet-
řovatelství a dalších zdravotnických oborů v kraji.

Vedením fakulty byl rektorem prof. Ing. Jiřím 
Málkem, DrSc. pověřen prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc., 
a to do zvolení všech samosprávných orgánů nové 
fakulty dle zákona o vysokých školách (Akademického 
senátu, děkana, vědecké rady, disciplinární komise), 
které proběhne v prvních měsících roku 2007.
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