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Příloha č. 2 Statutu 3. lékařské fakulty 

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 

3. LÉKAŘSKÉ FAKULTY 

Část I. 
Základní ustanovení 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

Přijímání ke studiu upravuje zákon o vysokých školách, statut Univerzity Karlovy v Praze 
(dále jen “statut univerzity”) a Statut 3. lékařské fakulty (dále jen “statut”). Další podrobnosti 
upravuje tento řád. 
 
 

Část II. 
Podmínky pro přijetí ke studiu 

Čl. 2 
Základní podmínky pro přijetí ke studiu 

 
 
1. Základní podmínkou pro přijetí ke studiu v bakalářském a magisterském studijním 

programu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání. 
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2. Základní podmínkou pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu 

uskutečňovaném univerzitou je řádné ukončení studia v magisterském studijním 
programu. 

 
 

Čl. 3 
Další podmínky pro přijetí ke studiu 

 
 

1. Další podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech schvaluje na návrh děkana 
akademický senát fakulty (§27 odst. 1, písm. e) zákona). Návrh děkana obsahuje zejména: 
a) formu, rámcový obsah a kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky 
b) stanovení bonifikace prospěchu ze střední školy, střední odborné školy nebo vysoké 

školy 
c) stanovení bonifikace podle čl. 3 odst. 5 přílohy číslo 5 statutu univerzity 
d) stanovení požadavků na určité schopnosti či nadání 
e) maximální počet studentů přijímaných v jednotlivých studijních programech 

2. Přihláška ke studiu v doktorském studijním programu obsahuje zpravidla tyto náležitosti: 
a) životopis 
b) doklady o dosaženém vzdělání a dosavadní praxi, 
c) seznam publikovaných prací, seznam přednášek, event. přehled ostatních výsledků 

odborné činnosti. 

3. V případě malého počtu uchazečů o studium v určitém studijním programu, popřípadě 
oboru může děkan upustit od podmínek schválených podle odstavce 1 a přijmout do 
studijního programu všechny uchazeče, kteří splňují základní kritéria podle článku 2. 

4. Děkan stanoví  podmínky přijímacího řízení pro přijetí uchazečů, kteří studují nebo 
absolvovali studijní program nebo jeho část na vysoké škole v České republice nebo 
v zahraničí. 

5. Ustanovení odstavce 4 platí pro přijetí do jiného než 1. ročníku. Základní podmínkou je 
však úspěšné ukončení ročníku na fakultě, ze které student o přijetí žádá,  a to 
v akademickém roce, který předchází akademickému roku, do kterého student nastupuje. 
K žádosti o přijetí předloží student výpis splněných studijních povinností, který vydala 
fakulta, ze které student o přijetí žádá a platný studijní plán, podle kterého žadatel 
studoval.  
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6. Uchazeči o studium programu Všeobecné lékařství mohou být přijati bez přijímací zkoušky  
    za podmínek stanovených děkanem. 
 

Čl. 4 
Lhůta pro podávání přihlášek, termíny přijímacích zkoušek a 

jejich zveřejnění 

 
1. Lhůty pro podávání přihlášek a období pro ověřování podmínek přijetí stanoví rektor 

podle Čl. 4 přílohy č. 5 statutu univerzity. 
2. Řádný a náhradní termín přijímacích zkoušek stanoví děkan v období stanoveném podle 

odst. 1 po dohodě s děkany ostatních lékařských fakult Univerzity Karlovy v Praze. 
3. Lhůta pro podávání přihlášek podle odst. 1, podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních 

programech stanovené podle čl. 3 odst. 1, řádný a náhradní termín přijímací zkoušky se 
zveřejní na úřední desce nejméně čtyři měsíce předem. Tyto informace fakulta zároveň 
sdělí rektorátu univerzity a vhodnou formou zveřejní prostřednictvím neperiodických 
publikací vydávaných univerzitou nebo Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, v 
síti Internet a předá je ke zveřejnění České tiskové kanceláři. 

4. Informace zveřejňované o přijímacím řízení v doktorském studijním programu obsahují 
navíc: 
a) doktorské studijní programy, ve kterých se budou v daném roce přijímat uchazeči, 
b) místo, kde se mají uchazeči přihlásit a kde jsou k dispozici bližší informace, 
c) témata disertačních prací, údaje o školitelích a školicích pracovištích 

 

Čl. 5 
Přijímací zkouška 

1. Přijímací zkouška k přijetí v bakalářském studijním programu se skládá zpravidla 
z písemné a ústní části. Přijímací zkouška je zaměřena na zjištění předpokladů pro 
studium konkrétního studijního programu. 

2. Přijímací zkouška k přijetí v magisterském studijním programu je zpravidla dvoukolová. 
První kolo písemnou formou ověřuje znalosti z oborů biologie, chemie a fyziky. Druhé 
kolo ústní formou zjišťuje osobnostní charakteristiky uchazeče, jeho studijní schopnosti a 
všeobecný rozhled. 

3. Přijímací zkouška v doktorském studijním programu má za účel ověřit předpoklady 
uchazeče k vědecké práci v daném vědním oboru. Součástí je zpravidla motivační 
pohovor, ve kterém se mimo jiné upřesní téma disertační práce a zaměření studijního 
plánu doktoranda. 
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4. Přijímací zkouška se koná v řádném termínu. Účast na náhradním termínu může děkan 
povolit za podmínek stanovených v Čl. 7 odst. 3 přílohy č. 5 statutu univerzity. 

5. O průběhu přijímací zkoušky se vede zápis, který obsahuje zejména body uvedené v Čl. 7 
odst. 5 přílohy č. 5 statutu univerzity. 

6. Členy zkušební komise jmenuje děkan, komise má nejméně tři členy. Hodnotiteli písemné 
zkoušky nesmí být známa totožnost hodnoceného uchazeče. U ústní zkoušky musí být 
přítomni alespoň dva členové zkušební komise. 

7. Pro přijímací zkoušku ke studiu v  doktorských studijních programech jmenuje děkan na 
návrh oborových rad nejméně tříčlenné komise. Předsedou komise je zpravidla předseda 
oborové rady nebo jím určený pracovník. Dalším členem přijímací komise pro daného 
uchazeče je zpravidla předpokládaný školitel, jehož souhlas je podmínkou přijetí 
uchazeče na vypsané téma. Zápis o výsledku přijímací zkoušky předá, nejpozději do tří 
dnů po jejím vykonání, předseda přijímací komise prostřednictvím studijního oddělení 
děkanovi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verze II. změna schválena AS UK 7.10.05, platnost od 1.11.2005 
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