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Cyklus Dětské univerzity je projekt, který byl zahájen v zimním semestru 2016/2017 na 3. LF UK jako na první lékařské
fakultě v ČR.

Cílem tohoto projektu, iniciovaného na UK v roce 2015 Filozofickou fakultou, je seznámit žáky základních škol s
některými tématy vyučovanými na naší fakultě. Fakulta oslovila všechny základní školy v Praze a v Středočeském kraji.

Letní semestr 2022/2023

3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy nabízí žákům 5. – 9. tříd základních
škol/víceletých gymnázií v letním semestru akademického roku 2022-2023 přednášky v rámci projektu Dětská univerzita.

Účast v projektu je bezplatná.

Podmínkou účasti na výuce bude dodržování aktuálních protiepidemiologických opatření, o kterých budou všichni
studenti informováni před první přednáškou na webových stránkách fakulty.

Přihlašování
• Přihlášení bude probíhat pouze elektronicky na adrese   http://detskauniverzita.lf3.cuni.cz
• Přihlašování bude spuštěno v úterý 31. 1. 2023 ve 14 hodin.
• Přijato bude prvních 25 dětí.

•   Veškeré podrobnosti naleznete zde.

http://detskauniverzita.lf3.cuni.cz
3LF-2276.html


Compiled 17.1.2023 10:41:32 by Document Globe ®   2

Minulé semestry

Reporty společně s fotografiemi z minulých semestrů

-   2021/2022 letní semestr - žáci 2. stupně ZŠ
-   2019/2020 letní semestr - žáci 2. stupně ZŠ
-   2018/2019 letní semestr - žáci 1. stupně ZŠ
-   2018/2019 zimní semestr - žáci 2. stupně ZŠ
-   2017/2018 zimní semestr - žáci 1. stupně ZŠ
-   2016/2017 letní semestr - žáci 2. stupně ZŠ
-   2016/2017 zimní semestr - žáci 1. stupně ZŠ

Tisková zpráva
  http://www.lf3.cuni.cz/3LF-477.html?news=3577&locale=CZ

Ohlasy v médiích
• Článek MEDICAL TRIBUNE CZ ze dne 14. 3. 2017   Dětská univerzita na 3. LF UK má první absolventy, fakulta

cílí i na stabilizaci lékařů
• Článek MF Dnes ze dne 28. 1. 2017   Už vím, jak buší srdíčko, říká osmiletá „lékařka"
• Článek iForum ze dne 26. 1. 2017   Dětská univerzita představuje vědu těm nejmladším
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