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PŘÍKAZ DĚKANA č. 21/2012

Organizace zkoušek a zápočtů v akademickém roce 2012/2013
článek I
Předmět úpravy
Tento příkaz v souladu se Studijním a zkušebním řádem Univerzity Karlovy v Praze a s Pravidly pro
organizaci studia na 3. lékařské fakultě UK v Praze (dále též "Pravidla") stanoví pro akademický rok
2012/2013 podrobnosti postupů při organizaci kontroly studia pro zápočty a zkoušky. Tento příkaz se
nevztahuje na organizaci státních závěrečných a státních rigorózních zkoušek.
článek II
Zápočty
1) Podmínky pro udělení zápočtu stanoví vedoucí předmětu nejpozději v prvý den konání výuky
předmětu v daném akademickém roce 1 a zveřejní je ve Studijním informačním systému (SIS)
a u výuky magisterského programu všeobecné lékařství pro 1. - 4. ročník studia též v aplikaci "Výuka".
2) Pokud je podmínkou udělení zápočtu vypracování testu, stanoví vedoucí předmětu termíny pro
tento test nejpozději tři měsíce před prvým termínem a současně stanoví možný počet opakování
přezkoušení při neúspěchu - minimální počet opakování je 2.
3) Pokud je podmínkou udělení zápočtu ústní přezkoušení, stanoví vedoucí předmětu termíny pro
toto přezkoušení nejpozději tři měsíce před prvým termínem a současně stanoví možný počet
opakování přezkoušení při neúspěchu - minimální počet opakování je 2.
4) Záznam o udělení zápočtu provede pověřený učitel bez zbytečného odkladu do SIS a do Výkazu
o studiu na vysoké škole (index).
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článek III
Zkoušky
1) Podmínky pro zkoušku (zkušební otázky, okruhy) a její formu stanoví vedoucí předmětu nejpozději
v prvý den konání výuky předmětu v daném akademickém roce a zveřejní je v SIS a u výuky
magisterského programu všeobecné lékařství pro 1. - 4. ročník studia též v aplikaci "Výuka".
2) Termíny zkoušek 2 stanoví vedoucí předmětu nejpozději v prvý den výuky v semestru, ve kterém se
zkouška koná a to tak, aby celková zkušební kapacita činila nejméně 150 % počtu studentů, kteří mají
zapsánu danou studijní povinnost v akademickém roce 2012/2013. Tím není dotčena možnost
vypisování dodatečných termínů v případě potřeby.
3) Při zkoušení opravných termínů zajistí vedoucí předmětu dle místních podmínek, aby studenta
zkoušeli odlišní zkoušející než v termínu řádném, resp. v I. opravném.

článek IV
Ustanovení závěrečná
1) Tento příkaz nemění žádný platný vnitřní předpis
2) Tento příkaz je účinný od 1. 10. 2012
Zpracoval: MUDr. David Marx, Ph.D., proděkan pro studium a výuku

prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.
děkan 3. lékařské fakulty
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