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

Opatření děkana č. 9/2018,
kterým se stanovují

Pravidla pro uznávání dříve vykonaných zkoušek

zpracoval: Ing. Markéta Sochorová, vedoucí studijního oddělení
odpovídá: studijní oddělení, garant předmětu, studijní proděkan

Čl. I
Základní podmínky pro uznávání
1) Podle čl. 8 odst. 16 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy (dále jen SZŘ) může
student požádat o uznání splnění kontroly studia předmětu. Děkan může žádosti vyhovět, pokud
byla obdobná studijní povinnost splněna na univerzitě nebo na jiné vysoké škole v České
republice anebo zahraničí, jestliže od splnění obdobné studijní povinnosti neuplynulo ke dni
podání žádosti více než deset let. Vnitřní předpis fakulty podle čl. 19 odst. 2 SZŘ může lhůtu
pro uznání kontroly studia předmětu zkrátit, v takovém případě však nesmí být lhůta kratší než
je standardní doba studijního programu, v němž je o uznání rozhodováno, zvětšené o dva roky.
2) Podle čl. 8 odst. 17 pokud děkan rozhodne o uznání splnění kontroly studia předmětu, získá
student s výjimkou studenta doktorského studijního programu dnem právní moci rozhodnutí
odpovídající počet kreditů.
3) Podle čl. 10 Pravidel pro organizaci studia na 1. lékařské fakultě (dále jen POS) může děkan
na základě písemné žádosti studenta uznat splnění kontroly studia předmětu v případě, že
student splnil obdobnou studijní povinnost na univerzitě nebo na jiné vysoké škole v České
republice anebo v zahraničí, a to během doby odpovídající standardní době studia studijního
programu zvětšené o dva roky před podáním žádosti v případě uznání též rozhodne o případném
přidělení odpovídajícího počtu kreditů

Čl. II
Zvláštní podmínky pro uznávání
Tímto opatřením se stanoví, že děkan fakulty může studentovi při studiu studijního programu
uskutečňovaného na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy (dále jen 1.LF) uznat splněnou
studijní povinnost v případě, že:
• jedná se o povinný nebo povinně volitelný předmět, který má student zapsán v daném
ročníku dle studijního plánu;
• předmět zakončený zkouškou nebo klasifikovaným zápočtem byl hodnocen známkou
„výborně“ nebo „velmi dobře“ nebo způsobem, který svým významem takovému
hodnocení odpovídá;

•

•

náplň a rozsah výuky absolvovaného předmětu s předmětem a požadavky na 1.LF jsou
totožné (má se za to, že rozsah absolvovaného předmětu odpovídá nejméně 90% plánu
1. LF pro daný předmět) v případě předmětů, resp. zkoušek a zápočtů vykonaných
v rámci jiného studijního programu/oboru na 1.LF nebo vykonaných na jiné vysoké
škole;
předmět nebyl v rámci studia jakéhokoli studijního programu na 1. LF studentovi již
uznán.
Čl. III
Lhůta pro podání žádosti

Student, který splnil podmínky uvedené v čl. I a II tohoto opatření, může požádat o uznání po
zápisu do studia daného ročníku, nejpozději však 15. října příslušného akademického roku, a
to způsobem podle čl. IV. Lhůta se považuje za zachovanou, je-li žádost ve stanoveném lhůtě
doručena do dispozice fakulty.
Čl. IV
Postup při podávání žádosti o uznání kontroly studia (zápočet, zkouška)
1) V případě zkoušek a zápočtů vykonaných na 1.LF v rámci stejného studijního
programu/oboru:
• Vyplněnou a podepsanou žádost o uznání předloží student na studijním oddělení 1.LF
nebo do podatelny děkanátu.
• K žádosti se vyjadřuje příslušný studijní proděkan.
2) V případě zkoušek a zápočtů vykonaných v rámci jiného studijního programu/oboru na
1.LF nebo zkoušek a zápočtů vykonaných na jiné vysoké škole:
• Vyplněnou a podepsanou žádost o uznání předloží student garantovi předmětu spolu
a) s výpisem studijních povinností, tzv. transkriptem (tj. dokladem o vykonaných
zkouškách podle § 57 odst. 1 písm. d) z.č. 111/1998 Sb., o vysokých školách,
v platném znění) vystaveným a potvrzeným vysokou školou, na které student
předmět a s ním související zkoušku nebo zápočet vykonal,
b) výkazem o studiu, a
c) sylabem předmětu, o jehož uznání student žádá.
• Garant předmětu posoudí totožnost náplně a rozsah výuky absolvovaného předmětu
s předmětem a požadavky na 1.LF podle čl. II odst. 1 bodu 3 (tj. že rozsah
absolvovaného předmětu odpovídá nejméně 90 % plánu 1.LF pro daný předmět) a
potvrdí/nepotvrdí uznání předmětu na předložené žádosti.
• Student žádost s vyjádřením garanta a dokumenty podle prvého bodu písm. a) tohoto
odstavce předloží na studijním oddělení 1.LF nebo do podatelny děkanátu.
• K žádosti se vyjadřuje příslušný studijní proděkan.

Čl. V
Postup při uznávání předmětů absolvovaných při výjezdu na stáž
Uznání stáží vykonaných v rámci výjezdu na stáž schválenou 1.LF je zcela v kompetenci
garanta předmětu a nevztahují se na něj podmínky stanovené tímto opatřením.

Čl. VI
Případy zvláštního zřetele
Při posuzování žádosti o uznání může děkan fakulty bez ohledu na podmínky stanovené tímto
opatřením přihlédnout k tomu, že nebyla přerušena kontinuita úspěšného studia na 1.LF
(student splnil všechny zapsané povinné a povinně volitelné předměty) nebo, že žadatel je již
absolventem programu akreditovaného na stejných či vyšších teoretických základech
příslušného předmětu.

Čl. VII
Závěrečná ustanovení
1) Tímto opatřením se ruší opatření děkana č. 10/2016, kterým se stanovují Pravidla pro
uznávání dříve vykonaných zkoušek.
2) Toto opatření nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti pátým dnem po nabytí platnosti.

V Praze dne 8. června 2018

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

Projednáno v KD dne: 4.6.2018

