Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2

Opatření děkana č. 14/2008,
kterým se stanoví podmínky účasti
v Přípravném kurzu pro studium medicíny

Čl. I

Úvodní ustanovení

1. Toto opatření upravuje bližší podmínky účasti v Přípravném kurzu pro studium
medicíny na Univerzitě Karlově v Praze, 1. lékařské fakultě (dále jen "1. LF")
v souladu s předpisy o celoživotním vzdělávání.
2. Kurz je celoživotním vzděláváním podle čl. 3 odst. 1 písm. a) a odst. 2 písm. c) Řádu
celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy v Praze.

Čl. II

Základní ustanovení

1. Kurz se uskutečňuje za úplatu ( viz čl. VI ).
2. Uchazeč se stane účastníkem kurzu na základě přihlášky, jejíž text je přílohou č.1
tohoto opatření, a předložení dokladu o úhradě. Přihlášku podepsanou vlastnoručně
(v případě nezletilých osob podepsanou zákonným zástupcem) je třeba doručit
na adresu Kateřinská 32, 121 08 Praha 2.
3. Účastník kurzu není studentem podle zákona o vysokých školách. Absolvování kurzu
neopravňuje účastníky k přijetí k prezenčnímu studiu na 1. LF.
4. Za uskutečňování kurzu, jeho kvalitu a další záležitosti spojené s kurzem a jeho
účastníky odpovídá děkanovi koordinátor jmenovaný děkanem fakulty.

Čl. III

Náplň kurzu

1. Kurz trvá dva semestry a uskutečňuje se výhradně kombinovanou formou.
2. Kurz probíhá ve dvou variantách a zahrnuje následující předměty v rozsahu učiva
středních škol s cílem udržet znalosti účastníků na živé úrovni maturity :
A) fyzika, chemie, biologie a latina
B) fyzika, chemie a biologie
3. Účastník si nemůže zapsat pouze některé z těchto předmětů.

Čl. IV Přijímání uchazečů
1. Do kurzu přijímá 1. LF počet uchazečů odpovídající jejím kapacitním možnostem.
2. Kurz je určen uchazečům se zájmem o studium na lékařských a farmaceutických
fakultách, případně i fakultách s přírodovědným zaměřením.

Čl. V Průkaz účastníka
3. Při zahájení prvního dne přednášek obdrží účastníci průkaz účastníka přípravného
kurzu s razítkem 1. LF, do kterého se může vyznačovat účast v jednotlivých dnech
kurzu.
4. Při ukončení účasti v kurzu je účastník povinen spolu s oznámením této skutečnosti
průkaz vrátit.
Čl. VI

Úplata

1. Výše úplaty je stanovena na základě kalkulace :
za kurz A) 7.000,- Kč
za kurz B) 5.000,- Kč
2. Zaplacení úplaty podle odstavce 1 prokazují uchazeči současně s odevzdanou
přihláškou zpravidla nejpozději při zahájení kurzu.
3. Vyskytnou-li se na straně účastníka překážky, pro něž se nemůže kurzu účastnit, před
jeho zahájením, t.j před uskutečněním první přednášky, je účastník oprávněn
požadovat vrácení úplaty po odečtení poplatku za administrativní úkony ve výši
300,- Kč.
4. Po zahájení kurzu je účastník též oprávněn požadovat vrácení úplaty. 1. LF však náleží
za každý byť i započatý kalendářní měsíc do doby vrácení průkazu účastníka
1/8 z úhrady, kterou účastník zaplatil a poplatek za administrativní úkony ve výši
300,- Kč.

Čl. VII

Závěrečná ustanovení

1. Tímto opatřením se ruší Pokyn děkana č. 3/2004, kterým se stanoví podmínky účasti
v Přípravném kurzu pro studium medicíny, ze dne 7.7.2004.
2. Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu děkana fakulty.

V Praze dne 23.6.2008

………….…………………………
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

