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Posláním mezinárodní instituce THE AMERICAN AUSTRIAN FOUNDATION (AAF) je překlenutí znalostních rozdílů poskytováním 
stipendií pro kvalifikované odborníky na postgraduální vzdělávání v oblasti medicíny, médií a umění. Nejrozsáhlejším programem AAF 
je organizace seminářů, stáží a dálkového vzdělávání v oblasti medicíny v rámci programu OPEN MEDICAL INSTITUTE – Medical 
education without borders.  

 
Posláním VÝBORU DOBRÉ VŮLE – NADACE OLGY HAVLOVÉ je pomáhat lidem, kteří se pro svůj nepříznivý zdravotní a sociální stav 
těžko včleňují do společnosti a nemohou se bez pomoci druhých sami o sebe postarat. Svým působením se nadace snaží o rozvoj 
duchovních hodnot, vzdělání, ochranu lidských práv a všeobecně uznávaných humanitárních hodnot.  

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové 

 

RESEARCH OBSERVERSHIP 

 

- výměna zkušeností v rámci pracovních stáží v rakouských výzkumných centrech 

- praktická forma vzdělávání pro absolventy SALZBURG MEDICAL SEMINARS 

- osvojení si nových nástrojů výzkumu a laboratorních technologií  

- budování osobních i profesních vztahů 

- tvorba společných výzkumných projektů a studií 

- poznání zahraničního systému zdravotní péče 

- navázání spolupráce s rakouskými výzkumnými institucemi 

Cílem programu pracovních stáží ve výzkumných centrech je poskytnout základní biomedicínská  

a klinická školení výzkumných dovedností absolventům SALZBURG MEDICAL SEMINARS. Absolventi mají 

možnost strávit až tři měsíce v jedné z předních rakouských výzkumných institucí, kde se mohou podílet 

na výzkumných projektech a osvojit si základní nástroje výzkumu. Tento program je určen lékařům, kteří 

mají zájem budovat profesní sítě pro spolupráci s předními rakouskými výzkumnými institucemi v oblasti 

vědy a výzkumu.  

 

Přihlásit se mohou absolventi SALZBURG MEDICAL SEMINARS 

1. kteří si chtějí osvojit nové výzkumné dovednosti a laboratorní technologie 

2. kteří se podílejí na klinickém nebo základním výzkumném projektu ve své zemi a mají zájem 

navázat spolupráci s rakouskými výzkumnými institucemi 

PODMÍNKY ÚČASTI NA STÁŽÍCH 

- stáže jsou určeny výhradně pro absolventy SMS 

- na stáž je možné se přihlásit až po absolvování semináře 

 

POŽADOVANÉ DOKUMENTY 

- esej v anglickém jazyce 

- seznam publikací nebo vědeckých prezentací 

- dvě doporučení k účasti na stáži od členů vedení fakulty 

- certifikovaný překlad lékařské licence do anglického jazyka 

- vyplněná přihláška  

- aktualizace dat v přihlašovacím systému AAF ONLINE 

 

PŘIHLAŠOVÁNÍ NA RESEARCH OBSERVERSHIP PROBÍHÁ ZASLÁNÍM POŽADOVANÝCH DOKUMENTŮ NA: 

observership@openmedicalinstitute.org 

Bližší informace a přihlašovací formulář naleznete ZDE.  

http://platform.aaf-online.org/
mailto:observership@openmedicalinstitute.org
http://www.aaf-online.org/index.php/how-to-apply-233.html

