Úplné znění opatření děkana č. 8/2015, ve znění dodatku č. 1
platnost: 18.8.2020
účinnost:18.8.2020

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

Opatření děkana č. 8/2015,
kterým se stanoví podmínky účasti
v Přípravném kurzu pro uchazeče
zpracovala: Ing. Markéta Sochorová, vedoucí studijního oddělení
odpovídá: studijní oddělení
Čl. I

Úvodní ustanovení

1. Toto opatření upravuje bližší podmínky účasti v Přípravném kurzu pro uchazeče 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. b) 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 podané a zaplacené přihlášky.
3. Přihláška se podává prostřednictvím Studijního informačního systému - SIS. Uchazeč musí
současně s podáním přihlášky zaplatit poplatek, který je k ní přiřazen. Výše úplaty je
stanovena v čl. VI odst. 1.
4. Účastník kurzu není studentem podle zákona o vysokých školách.
5. 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:
A) fyzika, chemie a biologie – kurz probíhá zpravidla každý týden v pracovních dnech dle
rozvrhu na webu fakulty
B) fyzika, chemie a biologie – kurz probíhá zpravidla 1 x za měsíc v sobotu dle rozvrhu na
webu fakulty
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 účastník průkaz o účasti na přípravném
kurzu s razítkem 1. LF. Do průkazu bude vyznačována účast na jednotlivých
přednáškách.
Čl. VI

Úplata

1. Výše úplaty je stanovena na základě kalkulace:
za kurz A) 7.000,- Kč
za kurz B) 5.000,- Kč
2. 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.
3. 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.
4. Při ukončení účasti v kurzu je účastník povinen zaslat na adresu fakulty písemnou
žádost, která musí obsahovat vlastnoruční podpis a bankovní spojení pro navrácení
adekvátní části úplaty.
5. Spolu s písemnou žádostí je nutné zaslat průkaz o účasti.

Čl. VII Osvědčení o absolvování kurzu

1.
2.

3.
4.

Účastníkovi vydá 1. LF osvědčení o absolvovaném programu v rámci celoživotního
vzdělávání, pokud bude jeho účast na přednáškách 75% a vice v každém semestru.
Pro kurz A je povoleno 7 absencí na přednáškách za zimní semestr a 7 absencí na
přednáškách za letní semestr. Pro kurz B je povolena absence na 1 přednáškovém dni za
zimní semestr a absence na 1 přednáškovém dni za letní semestr.
Účastníci kurzu odevzdají žádost o vydání osvědčení spolu s průkazem účastníka kurzu
na poslední přednášce kurzu. Osvědčení bude zájemcům odesláno doporučenou poštou.
Absolvování kurzu není u přijímacího řízení na 1.LF bonifikováno. Absolventi kurzu
musí splnit podmínky řádného přijímacího řízení.

Čl. VII

Závěrečná ustanovení

1. Tímto opatřením se ruší Opatření děkana č. 14/2008, kterým se stanoví podmínky
účasti v Přípravném kurzu pro uchazeče, ze dne 23.6.2008.
2. Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu děkana fakulty.

V Praze dne 24.7.2015

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

