I. úplné znění opatření děkana č. 20/2020
I. ÚZ:
platnost: 15.2.2021
Opatření: platnost: 25.11.2020

účinnost: 21.2.2021
účinnost: 25.11.2020

Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
Opatření děkana č. 20/2020,

o podmínkách náhradního plnění praktické výuky
Zpracovala: doc. MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D.,
proděkanka pro studium a všeobecné lékařství
Odpovídá: garanti předmětů
I.
Náhrady praktické výuky, uznávání
1) Studentům bakalářských a magisterských studijních programů uskutečňovaných na
1. lékařské fakultě (dále jen „student“ nebo „studenti“), kteří vykonávají pracovní povinnost
nebo jsou dobrovolně zapojeni do pomoci zdravotnickým zařízením (dále jen „práce“), bude
na základě žádosti a doložení těchto skutečností uznána tato práce jako náhrada povinné
praktické výuky, a to v rozsahu 50% z povinné praktické výuky definované u každého
studijního předmětu v SIS. V klinickém studiu bude pro tento účel považována za praktickou
výuku polovina celkové hodinové dotace stáže z daného předmětu odpovídající předpokládané
samostatné praktické činnosti studentů. V odůvodněných případech může garant studijního
předmětu rozhodnout o uznání většího rozsahu praktické klinické výuky.
2) V případě, že je student nemocný nebo v karanténě s onemocněním covid-19, bude
z praktické výuky omluven. Student požádá garanta studijního předmětu o poskytnutí informací
stran možností náhrady zameškané praktické výuky.
II.
Distanční výuka a vypisování termínů kontrol studia předmětu
1) Distanční výuka je nahrávána a zpřístupněna pro studenty zapsané na daný předmět.
2) Fakulta zohlední při vypisování termínů danou situaci, aby pro všechny kontroly studia
předmětu (zápočty i zkoušky) zajistila všem studentům vykonávajícím pracovní povinnost nebo
dobrovolně pomáhajícím během epidemie covid-19 možnost přihlášení.
III.
Přechodná a závěrečná ustanovení
1) Postup podle čl. 1 odst. 1 tohoto opatření se použije pro posuzování a uznávání náhrad
praktické výuky v celém zimním semestru ak. r. 2020/2021.
2) Toto opatření nabývá platnosti dnem podpisu a vydává se s účinností od 25.11.2020.

V Praze dne 25.11.2020
Doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc., v.r.

