Poskytování odborných stáží a praxí

(směrnice č. Sm-P001, 6. vydání ze dne 1. 10. 2014)

Příloha č. 1 Sm-P001-1

Ceník poplatků odborných stáží a praxí

Krátkodobé odborné stáže (doba trvání stáže do 1 měsíce):
Všechna pracoviště FNOL*

Částka za osobu a pracovní den
Odborná stáž/exkurze – Ústav soudního lékařství a medicínského práva

350 Kč
350 Kč

(částka za osobu a pracovní den)
* kromě Kliniky zubního lékařství

Dlouhodobé odborné stáže – lékaři, VŠ nelékaři
(doba trvání stáže nad 1 měsíc – min. 20 po sobě jdoucích pracovních dnů):
dnů
Částka za osobu a za každý měsíc

Všechna pracoviště FNOL

5 000 Kč**

** cena je platná pro odborné stáže v délce trvání nad 1 měsíc
měsíc, které jsou po celou dobu realizovány na jednom pracovišti FNOL

Odborné stáže v rámci sspecializačního
pecializačního vzdělávání pro nelékařská zdravotnická
povolání

Částka za osobu a pracovní
den

Obor specializačního vzdělávání

Organizace a řízení ve zdravotnictví
Ostatní obory
Veškeré certifikované kurzy pro NLZP

960 Kč
540 Kč
540 Kč

Odborné stáže na Klinice zubního lékařství

10 000 Kč/týden
20 000 Kč/2 týdny
24 000 Kč/3-4
Kč/3 týdny
2 000 Kč/den

Ortodoncie - lékaři
Parodontologie - lékaři

Pedostomatologie - lékaři
Parodontologie - sestry
Zubní technici
Ostatní stáže

2 000 Kč/den
600 Kč/den
9 000 Kč/týden
350 Kč/den
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Odborné praxe studentů (vč. teoretických exkurzí apod.)

Částka za osobu a pracovní den

Všechna pracoviště FNOL

300 Kč

Odborné praxe v rámci kurzů

(částka za osobu a pracovní den)
AKK - Řidič vozidla zdravotnické záchranné služby
AKK - Psycholog ve zdravotnictví
AKK - Zdravotně-sociální
sociální pracovník

540 Kč
350 Kč
300 Kč

CK - radiologická fyzika v nukleární medicíně

540 Kč

CK - radiologická fyzika v radioterapii

Oddělení klinické psychologie

Supervizní kazuistické se
semináře

pozn.
Všechny uvedené částky jsou včetně DPH.

Tato příloha nepodléhá při změně textu připomínkovému řízení
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540 Kč

180 Kč/2 hod.

