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SIMUportfolio

Důvod, účel, aktuální stav, vize



Virtuální pacienti, klinické rozhodování, team-based learning, problem-based learing

Dlouhodobá spolupráce



Budování, mapování a harmonizace kurikula

Dlouhodobá spolupráce

Technology 
enhanced learning
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Rozvrhování 
studentů lektorů

Skladové 
hospodářství
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Integrační platforma SIMUportfolio

Platforma „na míru“ In-house návrh 
a vývoj

Dlouhodobě 
udržitelný koncept

Úzká spolupráce 
s uživateli Publikační potenciál Ukázka teorie 

v reálné praxi



698 563

Kolik řádků zdrojového kódu 
má platforma SIMUportfolio?



Technologie podporují výuku v praxi

První pomoc a OSCE



̶@Objektivní
̶@ Zkoušející používají předdefinovaný 

formulář pro hodnocení studenta

̶@Strukturované
̶@ Studenti řeší stejná zadání na stejném místě 

a ve stejném čase

̶@Klinické
̶@ Zkoušena jsou převážně témata založená 

na klinických situacích

Objective Structured Clinical Examination

OSCE



SIMUportfolio: Modul OSCE

@̶Plánování a organizace OSCE zkoušek
̶@Garanta
̶@Pedagoga
̶@Pozorovatele

@̶Online vyplňování položkových formulářů

@̶Pokročilý reporting nad výsledky





OSCE v číslech

@̶3 stanice

@̶170 zkoušek

@̶21 zkoušejících

@̶714 studentů

@̶786 zkoušení













Kliknutím na ikonu přidáte obrázek.



Pitfalls in users' evaluation of 
algorithms for text-based similarity 

detection in medical education

SIMUportfolio: Complex all-in-one 
web-based platform enhancing 

medical education

A Pilot Medical Curriculum Analysis 
and Visualization According to 

Medbiquitous

EDUportfolio: Complex Platform for 
Curriculum Management and 

Mapping

Finding overlapping terms in 
curriculum using text mining 

methods: rehabilitation

First step towards enhancement of 
searching within medical 

curriculum in Czech language



Partnerská spolupráce

Národní zdravotnický informační portál



Národní zdravotnický informační portál
www.nzip.cz



NZIP a Lékařská fakulta MU

@̶Interaktivní vzdělávání uživatele hrou

@̶Podpora zdravotní gramotnosti

@̶Odborní garanti

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

www.med.muni.cz

Vzdělávací síť MEFANET

www.mefanet.cz

http://www.med.muni.cz/
http://www.mefanet.cz/
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