Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
Opatření děkana č. 18/2022,

pravidla pro uznání dříve vykonané mezinárodně uznávané zkoušky z anglického jazyka
v doktorských studijních programech
a poskytnutí příspěvku
Zpracoval:
Odpovídá:

PhDr. Šárka Blažková Sršňová, Ph.D.
Bc. Bohdana Frantíková, vedoucí odd. pro vědeckou činnost a zahraniční styky
Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK
oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky
Článek I.

K provedení čl. 8 odst. 17 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy a čl. 23 Pravidel pro
organizace studia na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy se tímto opatřením stanoví zásady
a bližší podmínky pro uznání splnění kontroly studia předmětu Anglický jazyk (kód B90003)
studentům doktorských studijních programů zapsaných ke studiu na 1. lékařské fakultě v případě
předchozího vykonání mezinárodní uznávané zkoušky z anglického jazyka a podmínky, za nichž se
1. lékařská fakulta podílí na úhradě takové zkoušky.

Článek II.
Základní podmínky pro uznání mezinárodní zkoušky

1) Podle čl. 8 odst. 17 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy (dále jen SZŘ) může
student požádat o uznání splnění kontroly studia předmětu. Děkan může takové žádosti vyhovět,
pokud byla obdobná studijní povinnost splněna na univerzitě nebo na jiné vysoké škole v České
republice anebo v zahraničí nebo v rámci studia v akreditovaném vzdělávacím programu na vyšší
odborné škole, nebo pokud byla obdobná studijní povinnost vykonána jako státní nebo
mezinárodně uznávaná zkouška z cizího jazyka (dále jen „mezinárodní zkouška").
2) 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, zvětšená o dva roky.
3) Podle čl. 23 odst. 6 Pravidel pro organizaci studia na 1. lékařské fakultě (dále jen POS) je součástí
individuálního studijního plánu studenta doktorského studijního programu vždy i studium
anglického jazyka, které směřuje ke studované odbornosti a které je povinně zakončeno
zkouškou na pracovišti fakulty zajišťujícím výuku cizích jazyků. Jestliže student prokáže splnění
obdobné studijní povinnosti mezinárodním certifikátem nebo jazykovou zkouškou, může být
zkouška uznána.

4) Současně podle čl. 23 odst. 6 POS děkan může stanovit svým opatřením bližší zásady
a podrobnosti k nimž při posuzování žádosti přihlíží, včetně zkrácení lhůty pro uznání kontroly
studia anglického jazyka.

Čl. III.
Zvláštní podmínky pro uznávání mezinárodní zkoušky

Mezinárodní zkoušku z anglického jazyka lze uznat, pokud student:
a) konal mezinárodní zkoušku v období před podáním žádosti o uznání, které odpovídá standardní
době studia příslušného doktorského studijního programu zvětšené o dva roky (zpravidla tedy 6
let)
b) může prokázat vykonání mezinárodní zkoušky mezinárodním certifikátem s neomezenou
platností,
c) mezinárodní zkouška testovala všechny základní řečové dovednosti - receptivní i produktivní,
d) konal mezinárodní zkoušku konal mezinárodní zkoušku (i) v úrovni C1 bez dalšího, nebo (ii)
B2 s výsledkem GRADE A, pokud se výslovně uvádí, že jazyková kompetence testovaného
odpovídá úrovni C1.
Článek IV.
Lhůta pro podání žádosti

Student, který splnil podmínky uvedené v čl. III tohoto opatření, může požádat o uznání mezinárodní
zkoušky nejpozději do 30. června akademického roku, v němž studuje první/druhý rok studia, a to
způsobem podle čl. V. Lhůta se považuje za zachovanou, je-li žádost ve stanoveném lhůtě doručena do
dispozice fakulty.
Článek V.
Postup při podávání žádosti o uznání zkoušky

1) Vyplněnou a podepsanou žádost o uznání mezinárodní zkoušky předloží student garantovi
předmětu spolu s mezinárodním certifikátem potvrzujícím vykonání mezinárodní zkoušky, o
jejíž uznání student žádá.
2) Garant předmětu posoudí, zda jsou splněny požadavky podle čl. III a potvrdí/nepotvrdí uznání
předmětu na předložené žádosti.
3) Student žádost s vyjádřením garanta a dokumenty podle odst. předloží na
vědeckou činnost a zahraniční styky 1.LF nebo do podatelny děkanátu.
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4) K žádosti se vyjadřuje příslušný proděkan.
Článek VI.
Poskytnutí příspěvku na mezinárodní zkoušku z anglického jazyka

1) Podle čl. 23 odst. 7 POS se na základě žádosti studenta může fakulta na úhradě za mezinárodně
uznávanou zkoušku podílet (dále jen poskytnout příspěvek na náklady).
2) O žádosti rozhoduje proděkan pro doktorské studium.

3)

Fakulta může poskytnout příspěvek na náklady vynaložené studentem po splnění těchto
podmínek:
a) zkouška byla vykonána v průběhu studia příslušného doktorského studijního programu, nebo
nejpozději rok před podáním žádosti o její uznání/proplacení, pokud její vykonání
předcházelo zápisu do studia,
b) úhrada za mezinárodní zkoušku přesáhla 4.000,- Kč (nutné přiložit doklad o zaplacení) a
c) mezinárodní zkouška byla děkanem uznána podle tohoto opatření.

4)

Student předkládá písemnou žádost o poskytnutí příspěvku výhradně zároveň se žádostí o uznání
mezinárodní zkoušky

5)

Příspěvek na náklady s-e po s kytuje max. ve výši 2.000,- Kč.

6)

Výplata příspěvku bude provedena výhradně bezhotovostně na účet studenta, který je uvedený ve
Studijním informačním systému.

Článek VII.
Závěrečná ustanovení
Ukládám proděkanovi pro doktorské studium, aby zajistil neprodlené seznámení předsedů oborových
rad studijních programů uskutečňovaných na fakultě s tímto opatřením.
Toto opatření děkana nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dne 1. října 2022.
V Praze dne 30. září 2022
prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc., v.r.

