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Opatření děkana č.  5/2019, 
kterým se stanoví 

harmonogram zápisů akademického roku 2019/2020 
 
zpracoval: Ing. Markéta Sochorová, vedoucí studijního oddělení  
odpovídá: studijní oddělení a oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky 
 

Čl. I 
Harmonogram řádných zápisů  

Pro akademický rok 2019/2020 stanovuji termíny zápisu do studia takto:  

1) do magisterských studijních programů Všeobecné a Zubní lékařství v českém jazyce: 
• do 1. ročníku  -   17.6., 25.6., 26.6. a 23.7.2019  
• do 2. ročníku  -   17.9.2019  
• do 3. ročníku  -   19.9.2019 
• do 4. ročníku  -   16.9.2019 
• do 5. ročníku Všeobecné lékařství  - 18.9.2019 
• do 5. ročníku Zubního lékařství a 6. ročníku Všeobecného lékařství  - 13.9.2019 

2) do všech nelékařských studijních programů: 
• do 1. ročníku magisterských studijních programů: 24.6.2019, 22.7.2019 
• do 1.ročniku bakalářských studijních programů: 25.6.2019, 22.7.2019 

 
• do 2. - 3. ročníku  

- Všeobecná sestra, Intenzivní péče – 17.9.2019  
- Porodní asistentka, Adiktologie  -  17.9.2019  
- Ergoterapie -  19.9.2019  
- Nutriční terapeut a Nutriční specialista, Fyzioterapie  -  16.9.2019   

 
3) do magisterských studijních programů Všeobecné a Zubní lékařství v anglickém jazyce:  

• do 1. ročníku  - Všeobecné a Zubní lékařství  -  20.9.2019 
• do 2. ročníku  - Všeobecné a Zubní lékařství  -  24.9.2019 
• do 3. ročníku  - Všeobecné a Zubní lékařství  -  25.9.2019 
• do 4. ročníku  - Všeobecné a Zubní lékařství -  26.9.2019 
• do 5. ročníku  - Všeobecného lékařství -  26.9.2019   

- Zubního lékařství  - 12.9.2019 
• do 6. ročníku  - Všeobecného lékařství -  19.9.2019 
 

4) do doktorských studijních programů:  
• do 1. roku studia  - 4. 9. 2019 
• do dalších roků studia - 16. – 19. 9. 2019  

 
           

Čl. II 
Náhradní termíny 

Náhradní termíny zápisů stanovuji takto:  
• do 1.  ročníku bakalářských a navazujících magisterských studijních programů 26.9.2019 
• do 1. ročníku Všeobecného a Zubního lékařství v českém jazyce 27.9.2019 
• do 1. ročníku Všeobecného a Zubního lékařství v anglickém jazyce 14.10.2019  
• do 2. a vyšších ročníků všech bakalářských a magisterských studijních programů 14.10.2019 
• do 1. roku doktorského studia 30. 9. 2019 
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• do dalších roků doktorského studia 1. – 2. 10. 2019 
 

 
Čl. III 

 
Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu děkana.  
 
V Praze dne    16.4.2019   
 
 
 
 
 
 

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., v.r. 
            děkan fakulty 
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