Na 1. LF UK máme ty nejlepší
předpoklady provázet studenty
na jejich cestě za medicínským
vzděláním a vychovat kvalitní absolventy, připravené pro
praktickou medicínu, vybavené chápáním biomedicínských
disciplín a zodpovědností vůči základním lidským hodnotám.
prof. Martin Vokurka, děkan 1. LF UK

V potřebné lhůtě zašlete na 1. LF UK požadované doklady
o prospěchu a žádost o bonifikaci.
Kontakt:
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
Kateřinská 32, Praha 2, 121 00
www.lf1.cuni.cz/uchazeci
Sledujte, co se děje na fakultě:
Jak se u nás studuje? Podívejte se na
video o studiu na 1. LF UK na kanálu
YouTube →

Web		         IG		             FB

Pozor! Tento leták má pouze informativní charakter a neobsahuje
veškeré podmínky přijetí ke studiu podle zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, a podle vnitřních předpisů Univerzity
Karlovy a 1. lékařské fakulty v jejich přesném a úplném znění.

Všeobecné
lékařství

Lékařské povolání je krásné a smysluplné, přináší uspokojení,
naplňuje ambice. I v nejistých
dobách máte jistotu zaměstnání, protože léčit bude vždycky
potřeba. Lékaři a lékařky mají
ve společnosti vysoký kredit, lidé
si budou vás i vaší práce vážit.
doc. Andrea Burgetová, proděkanka
pro studium a všeobecné lékařství
K přihlášení potřebujete:
Proč studovat všeobecné lékařství na 1. LF UK?
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Akademičtí pracovníci naší fakulty napříč obory jsou
odborníky uznávanými v ČR i v zahraničí. Budete se
tedy učit od těch nejlepších.
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Preklinická výuka probíhá v krásných historických
budovách odrážejících historii a tradici fakulty, které se propojují s moderním vybavením a inovativními
metodami výuky.
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Klinická výuka probíhá na špičkových pracovištích.
Pracoviště naší fakulty patří k těm nejlepším v České
republice nejen ve specializované péči.

Studium v programu Všeobecné lékařství (MUDr.) na
naší fakultě trvá šest let. Po jeho absolvování budete
připraveni na výkon klinické či vědecké práce ve všech
oborech medicíny (s výjimkou zubního lékařství, které
vyučujeme v samostatném studijním programu). Po
několika letech další praxe a teoretické přípravy budete
moci složit tzv. atestaci a samostatně pracovat jako specializovaný lékař v oboru, který si vyberete. Každý rok
absolvuje program Všeobecné lékařství na naší fakultě
kolem 250 mladých lidí. Jejich uplatnění na trhu práce
je více než 99 %.

→ do konce února podat přihlášku pomocí elektronického studijního informačního systému (SIS),
→ ve stanovené lhůtě zaplatit související poplatek.
Přijímací zkoušky:
→ mají formu písemného testu z biologie, chemie a fyziky,
→ můžete skládat v náhradním termínu, pokud se do dne
konání přijímací zkoušky písemně omluvíte a doložíte
potvrzení o nemoci nebo souběhu s konáním maturity,
případně státnice,
→ od přijímacích zkoušek může být upuštěno — podrobné
informace viz www.lf1.cuni.cz/bez-prijimacich-zkousek
Přijati ke studiu můžete být,pokud:
→ jste úspěšně složili přijímací zkoušku na naši fakultu,
→ máte středoškolské vzdělání ukončené maturitou,
→ máte maturitu z češtiny, ze slovenštiny nebo doklad
o zkoušce z českého jazyka na úrovni C1,
→ předložíte doklad o rovnocennosti (nostrifikaci) středoškolského vzdělání, jste-li absolventem střední školy
jinde než v ČR nebo na Slovensku.
Při zápisu je nutné předložit potvrzení o zdravotní způsobilosti a potvrzenío očkování proti hepatitidě typu B.

I když se vám na začátku studia
může zdát, že záběr učiva je hodně široký, vydržte. Znalosti se
vám brzy propojí a vše najednou začne dávat smysl.
Yana Hoydyna, 3. ročník
všeobecného lékařství
U přijímaček můžete získat bonifikaci 20 bodů, více
info zde: https://www.lf1.cuni.cz/bonifikace
Podrobné informace o podmínkách přijetí ke studiu najdete
na www.lf1.cuni.cz/podminky-prijimaciho-rizeni-na-1-lf

