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Opatření děkana č.  6/2017, 
kterým se stanoví podmínky  

účasti v programu celoživotního vzdělávání na 1. lékařské fakultě  
 

 

Vypracovala: Mgr. Eva Jenčíková 

Odpovídá: vedoucí studijního odd.  

 

Čl. I    Úvodní ustanovení 

Tento pokyn upravuje v souladu s Řádem celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy v Praze bližší 

podmínky celoživotního vzdělávání probíhajícího na Univerzitě Karlově v Praze, 1. lékařské fakultě 

(dále jen 1. LF nebo fakulta) v akademickém roce 2017/2018 v kurzech (dále jen kurz): 

a) Teoretické základy medicíny,  

b) Teoretické základy dentální medicíny, 

Čl. II  Základní ustanovení 

1. Kurz se uskutečňuje za úplatu (viz čl. VIII). 

2. S ohledem na individuální způsob studia na fakultě je počet účastníků kurzu přijat dle kapacitních 

možností, které vyplývají z počtu zapsaných studentů k řádnému studiu ve studijním programu.  

3. Účastník kurzu není studentem podle zákona o vysokých školách. 

4. Na účastníka se přiměřeně vztahují vnitřní předpisy Univerzity Karlovy v Praze a 1. LF. Účastník 

je povinen tyto předpisy dodržovat.    

5. Za uskutečňování kurzu, jeho kvalitu a další záležitosti spojené s kurzem a jeho účastníky 

odpovídá děkanovi koordinátor jmenovaný děkanem fakulty. 

6. Pro účely konání pohovorů s uchazeči jmenuje děkan fakulty tříčlennou přijímací komisi a určí 

jejího předsedu. 

 

Čl. III    Náplň kurzu 

1. Kurz trvá dva semestry a uskutečňuje se výhradně prezenční formou. 

2. Kurz zahrnuje s výjimkou volitelných předmětů a praxe, pokud jsou ve studijním plánu obsaženy, 

předměty totožné se studijním plánem vybraných studijních programů uskutečňovaných na 1. 

lékařské fakultě takto: 

a) Teoretické základy medicíny – 1. úsek studijního programu Všeobecné lékařství, 

b) Teoretické základy dentální medicíny - 1. úsek studijního programu Zubní lékařství, 

 

3. Seznam předmětů a jejich rozsah je obsahem přílohy č. 1 až 2 tohoto opatření. 

 

Čl. IV  Přihlašování uchazečů 

1. Přihláška se podává písemně na předepsaném formuláři.  

2. Lhůta pro podání přihlášky: 10. srpna 2017 

3. Lhůta se považuje za splněnou, je-li nejpozději v tento den přihláška doručena do dispozice 

fakulty.  

4. Přihláška se doručuje do podatelny 1.LF, a to buď prostřednictvím držitele poštovní licence nebo 

osobně.  

5. Uchazeč může podat do kurzů podle čl. I pouze jednu přihlášku. Podá-li uchazeč přihlášky 

v rozporu s větou první, hledí se na všechny podané přihlášky, jako by nebyly podány.  

 

 



Čl. V  Přijímání uchazečů 

 

1. Kurz je určen uchazečům s ukončeným středoškolským nebo vysokoškolským vzděláním. Splnění 

podmínky se dokládá se ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (maturitní vysvědčení 

nebo vysokoškolský diplom) spolu s přihláškou.  

2. Další podmínky pro přijetí do kurzu jsou: 

 

a) uchazeč není a nikdy nebyl účastníkem programu celoživotního vzdělávání ve stejném kurzu 

na 1.LF, ani není a nebyl studentem 1.LF ve studijním programu, dle jehož studijního plánu 

zvolený kurz celoživotního vzdělávání probíhá nebo probíhal; 

b) absolvování celého přijímacího řízení (vč. přijímací zkoušky v řádném či náhradním termínu) 

na 1. LF do studijního programu, který svou náplní odpovídá obsahu kurzu, do něhož se 

uchazeč přihlásil a nepřijetí ke studiu v akademickém roce 2017/2018 z důvodů získání 

nižšího počtu bodů, než je hranice stanovená děkanem fakulty pro přijetí; 

c) absolvování výuky českého jazyka po celou dobu studia na čtyřleté střední škole a na 

víceletých gymnáziích analogicky v posledních čtyřech letech studia (dokládá se ověřeným 

katalogovým listem či ověřenou kopií vysvědčení za poslední čtyři roky studia spolu s 

přihláškou); 

d) úspěšné absolvování přijímacího pohovoru do programu celoživotního vzdělávání, tzn., že 

přijímací komise hodnotí jeho výsledek kladně a doporučuje přijetí; přijímací pohovor 

proběhne v jediném termínu, náhradní termín se nepřipouští.  

 

3. Pořadí uchazečů, kteří splnili všechny podmínky pro přijetí, se stanoví dle bodového zisku 

získaného u řádné přijímací zkoušky do studijního programu, dle jehož studijního plánu zvolený 

kurz celoživotního vzdělání probíhá.   

4. O počtu přijatých účastníků rozhoduje děkan.  

5. Uchazeč se stane účastníkem kurzu na základě uzavření smlouvy o uskutečnění programu 

celoživotního vzdělávání s 1. LF.  

6. Smlouvu uzavře fakulta pouze s uchazečem, který splnil všechny podmínky stanovené tímto 

opatřením a který předložil fakultě doklad o tom, že jeho odpovědnost za škodu způsobenou 

třetím osobám na území České republiky je kryta pojistnou smlouvou s minimální výši plnění pro 

jednu pojistnou událost 500.000,-Kč po celou dobu trvání kurzu podle čl. I.  

7. Uchazeč nesmí být v den podpisu smlouvy o uskutečnění programu celoživotního vzdělávání        

a po celou dobu své účasti v něm studentem  1.LF.  

 

 

Čl. VI  Podmínky absolvování kurzu 

Podmínkou absolvování kurzu jako celku je vykonání zkoušky z každého předmětu, jenž je náplní 

kurzu, v době účinnosti smlouvy dle čl. V odst. 4. Zkoušky není možno skládat mimo řádné termíny 

stanovené pro konání zkoušek v daném akademickém roce. 

 

Čl. VII  Další studium 

1. U absolventa kurzu, který splnil předepsané podmínky a podal přihlášku k řádnému studiu ve 

lhůtě stanovené rektorem, může být upuštěno od celé přijímací zkoušky nebo její části v rámci 

přijímacího řízení ke studiu studijního programu, jehož zaměření a náplň odpovídá zaměření a 

obsahu absolvovaného kurzu.  

2. Účastníci kurzu, kteří vykonali zkoušky jen z  některých předmětů kurzu, splnili předepsané 

podmínky a podali přihlášku k řádnému studiu ve lhůtě stanovené rektorem, mohou být přijati do 

1. ročníku prezenčního studia pouze na základě řádného přijímacího řízení. 

3. Po přijetí ke studiu může děkan fakulty uznat předměty a zkoušky absolvované v rámci kurzu. 

 

 

Čl. VIII Úplata 
 



1. Výše úplaty za kurz je stanovena na základě kalkulace. Úplata je splatná předem a v jediné 

splátce: 

a) Teoretické základy medicíny - 250.000,- Kč, 

b) Teoretické základy dentální medicíny - 250.000,- Kč, 

 

2. Zaplacení úplaty podle odstavce 1 se prokazuje nejpozději při zahájení kurzu.  

3. Vyskytnou-li se na straně účastníka před zahájením kurzu, tj. před uskutečněním prvního dne 

výuky, překážky, pro něž se nemůže kurzu účastnit, je účastník oprávněn požadovat vrácení 

úplaty po odečtení poplatku za administrativní úkony ve výši  2.000,- Kč. 

4. Po zahájení kurzu je účastník oprávněn požadovat vrácení úplaty za podmínek stanovených ve 

smlouvě o uskutečnění programu celoživotního vzdělávání. 

5. Požaduje-li účastník od fakulty provedení administrativních úkonů odlišných od těch, které jsou 

předpokládány tímto opatřením, řídí se úhrada těchto úkonů opatřením děkana č. 8/2016, kterým 

se stanoví výše úhrad za některé úkony. 

 

Čl. IX  Závěrečná ustanovení 

1.  Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu děkana fakulty.  

2. Opatření se vydává na dobu určitou a účinnosti pozbývá posledním dnem akademického roku 

2017/2018. 

 

V Praze dne  25.4.2017  

 

      

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.  

        děkan fakulty  

 

Projednáno v KD dne 24.4.2017  


