
EURÓPSKA AKREDITATNÁ RADA PRE CME (EACCME) 

Kritériá pre živé vzdelávacie podujatia (UEMS 2016/20) 

Základné kritériá 

1. Poskytovateľ musí štruktúrovať LEE tak, aby spĺňal definované vzdelávacie potreby. 

2. Poskytovateľ musí definovať "cieľovú skupinu", pre ktorú bude pravdepodobne vhodná LEE. 

3. Poskytovateľ musí identifikovať a oznámiť očakávaný výsledok vzdelávania LEE- 

4. Poskytovateľ musí uviesť názov LEE, jeho miesto konania, dátum (dátumy) a jasný opis povahy 

podujatia. 

5. LEE musí byť prezentovaná spôsobom vhodným pre medzinárodné publikum. 

6. LEE musí obsahovať metódy na podporu aktívneho učenia. 

7. LEE sa musí vykonávať v súlade so všetkými príslušnými etickými, lekársko-právnymi, regulačnými, 

priemyselnými a právnymi požiadavkami. 

8. Poskytovateľ musí poskytnúť podrobné informácie o trvaní LEE. 

9. Poskytovateľ musí uviesť mechanizmus (mechanizmy), ktorými sa overí, či sa študent zapája s LEE s 

cieľom splniť vzdelávacie ciele. 

10. Poskytovateľ musí poskytnúť krátky popis organizácie Poskytovateľa (poskytovateľov). 

11. Poskytovateľ musí uviesť meno a názov pracovnej pozície osoby zodpovednej za prípravu LEE. 

12. Poskytovateľ musí uviesť meno, názov a kontaktné údaje lekára, ktorý bude niesť zodpovednosť 

za žiadosť o akreditáciu LEE. Tento lekár musí byť zaregistrovaný u lekárskych regulačných orgánov a 

jeho registračné údaje musia byť poskytované. 

13. Poskytovateľ musí uviesť meno (mená), názvy pracovných miest a kontaktné údaje vedúceho a 

všetkých ostatných členov organizačných a / alebo vedeckých kritérií. 

14. Poskytovateľ musí zabezpečiť, aby všetci členovia organizačného a / alebo vedeckého výboru 

poskytli písomné vyhlásenie o možných alebo skutočných konfliktoch záujmov. 

15. Poskytovateľ musí potvrdiť, že potenciálne konflikty záujmov boli vyriešené. 

16. Poskytovateľ musí zabezpečiť, aby všetci členovia fakulty poskytli písomné vyhlásenie o možných 

alebo skutočných konfliktoch záujmov. 

17. Poskytovateľ musí poskytnúť najnovšiu verziu programu LEE v čase podania žiadosti. 

18. Zdroj (zdroje) všetkých finančných prostriedkov pre LEE musí byť deklarovaný a sprístupnený 

študentom ľahko a dostupným spôsobom. 



19. Organizačný a / alebo vedecký výbor musí zabezpečiť, aby LEE poskytol program, ktorý 

predstavuje vedecky vyvážený pohľad na predmet. 

20. Organizačný a / alebo vedecký výbor musí potvrdiť, že stanovil, že obsah všetkých aspektov LEE je 

bez akýchkoľvek pokusov sponzorov ovplyvňovať rozhodnutia výboru. 

21. Vzdelávací materiál musí byť zbavený akejkoľvek formy reklamy a akejkoľvek formy zaujatosti. 

22. Poskytovateľ musí predložiť informácie o očakávanom celkovom počte účastníkov zúčastňujúcich 

sa na LEE a harmonograme registračných poplatkov pre týchto študentov. 

23. Poskytovateľ musí poskytnúť študentom spoľahlivé a účinné prostriedky na poskytovanie spätnej 

väzby o LEE, vrátane rozsahu, v ktorom boli splnené vzdelávacie ciele LEE. Poskytovateľ sa musí 

zaviazať, že EACCME poskytne správu o tejto spätnej väzbe v odpovedi poskytovateľa na túto 

skutočnosť. 

24. Poskytovateľ musí potvrdiť, že bude v súlade s platnými vnútroštátnymi predpismi, predpismi a 

priemyselnými normami týkajúcimi sa výstavných priestorov, v ktorých spoločnosti môžu prezentovať 

svoje výrobky. 


