Projekt České lékárnické komory na rok 2016
„Podpora studentů farmaceutických fakult na zahraničních stážích v lékárnách“
Představenstvo České lékárnické komory schválilo podporu studentů českých farmaceutických fakult na
zahraničních stážích v lékárnách v max. výši 7.000,- Kč na jednoho studenta, v max. celkové výši
140.000,- Kč (tj. max. pro 20 studentů). Podpora bude čerpána ze sociálního fondu ČLnK.
Pro získání stipendia ČLnK musí student splnit následující kritéria:
Nadpoloviční část stáže musí proběhnout v roce 2016. Přednost budou mít studenti s delší dobou
stáže v zahraniční lékárně a studenti vyšších ročníků.
Zaslat žádost s motivačním dopisem (max. rozsah jedna A4) emailem na sekretariát ČLnK
(komora@lekarnici.cz), předmět „stáž v zahraničí“.
Žádost musí obsahovat následující informace: jméno studenta, ročník studia, datum trvání stáže,
členství v SČSF či USF, cílová země (město, stát), typ lékárny (veřejná, nemocniční, jiný), jazyk, ve
kterém bude stáž probíhat.
Studenti budou vybráni na základě motivačního dopisu a cílové země dle priorit ČLnK (Evropa,
USA, Kanada, Austrálie, Nový Zéland, Asie, aj.)
Konečné termíny pro podání žádostí jsou 31.3.2016 a 30.9.2016, vybraní studenti budou
informováni o výsledku výběrového řízení do 30 dnů od uzavření termínů.
Stipendium mohou získat maximálně 2 studenti (preferenčně 1 z každé fakulty) pro stejnou
cílovou zemi.
Požadavky ČLnK na základě jejichž splnění bude studentovi vyplaceno stipendium:
Vyplnění dotazníku "Podmínky pro lékárenství"(viz. příloha) v případě praxe v zemích, které
nejsou členy EU. Představenstvo využije získané informace pro vytvoření databáze o stavu
lékárenství v zahraničí.
Zpracování 1 vybraného tématu z předložené nabídky pro praxe v prostředí veřejné nebo
nemocniční lékárny (viz. přílohy).
Příprava článku do Časopisu českých lékárníků v maximální délce dvě A4 (možnost použít
předchozí téma) + fotografie z prostředí lékárny.
Požadavky musí být splněny do 30 dnů po návratu do ČR a na základě jejich splnění bude
vyplaceno stipendium.

Kontaktní osoba na sekretariátu: Marie Stříbrná (stribrna@lekarnici.cz, tel: 241090664)

Projekt České lékárnické komory na rok 2016
"Podpora studentů farmaceutických fakult při výkonu volených funkcí v mezinárodních
studentských asociacích a účasti na kongresech"
Představenstvo České lékárnické komory schválilo podporu studentů českých farmaceutických fakult při
výkonu volených funkcí v mezinárodních studentských asociacích a účasti na kongresech v max. výši
10.000 Kč na jednoho studenta, v max. celkové výši 100.000,- Kč (tj. max. pro 10 studentů). Podpora
bude čerpána ze sociálního fondu ČLnK.
Pro získání stipendia ČLnK musí student splnit následující kritéria:
Kongres nebo akce mezinárodní studentské asociace musí proběhnout v roce 2016.
Zaslat žádost s motivačním dopisem (max. rozsah jedna A4) emailem na sekretariát ČLnK
(komora@lekarnici.cz), předmět „kongres v zahraničí“.
Žádost musí obsahovat následující informace: jméno studenta, ročník studia, datum konání akce
nebo kongresu, členství v SČSF či USF, místo konání (město, stát), typ kongresu (IPSF, EPSA, jiný),
jazyk, ve kterém bude probíhat kongres.
Studenti budou vybráni na základě motivačního dopisu a cílové destinace, dle priorit ČLnK.
Konečné termíny pro podání žádostí jsou 31.3.2016 a 30.9.2016, vybraní studenti budou
informováni o výsledku výběrového řízení do 30 dnů od uzavření termínů.
Stipendium mohou získat maximálně 2 studenti (preferenčně 1z každé fakulty) pro stejný kongres.
Požadavky ČLnK na základě jejichž splnění bude studentovi vyplaceno stipendium:
Příprava článku do Časopisu českých lékárníků v maximální délce dvě A4 + fotografie z prostředí
kongresu.
Požadavky musí být splněny do 30 dnů po návratu do ČR a na základě jejich splnění bude
vyplaceno stipendium.

Kontaktní osoba na sekretariátu: Marie Stříbrná (stribrna@lekarnici.cz, tel: 241090664)

