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PŘÍKAZ DĚKANA Č. 33/2016
Přihlašování do volitelných předmětů a povinně volitelných kurzů
Ústavu tělesné výchovy 2. LF UK

článek 1
Předmět úpravy
Tento příkaz upravuje organizaci přihlašování studentů 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (dále jen
"studenti") do volitelných předmětů a povinně volitelných kurzů zajišťovaných na základě smlouvy
uzavřené mezi 2. lékařskou fakultou a 3. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy.
článek 2
Ústav tělesné výchovy 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vyhlašuje volitelné kurzy a povinně
volitelné kurzy v souladu se Směrnicí děkana č. 1/2011.
článek 3
1) Přihlašování do volitelných předmětů a povinně volitelných kurzů probíhá prostřednictvím SIS
v souladu se Směrnicí děkana č. 1/2011 a zároveň v souladu s Příkazem děkana 18/2016.
Zápisy povinně volitelných předmětů a volitelných předmětů v letním semestru (na zbývající volné
kapacity) budou probíhat pro všechny studenty Univerzity Karlovy od 6. 2. 2017 od 15:00 hod. do 12.
2. 2017 do 23:59 hod. Zápis povinně volitelných kursů je omezen provázaností předmětů, která je
uvedena v SIS u daných předmětů, viz Příkaz děkana 18/2016.
V případě, že si studenti v daném termínu nezapíší volitelný předmět či povinně volitelný kurz
prostřednictvím SIS, učiní tak na základě písemné žádosti s vyjádřením garanta daného předmětu
v termínu uvedeném v tomto článku odstavci 3.

2) V akademickém roce 2016/2017 probíhají následující volitelné předměty a povinně volitelné kurzy:
Volitelné předměty:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)

Tělesná výchova
Zimní sportovní kurz
Letní sportovní kurz
Redukční a rekondiční kurz
Taneční kurz
Prevence syndromu vyhoření
Zdravý životní styl
Přípravný kurz pro získání licence "Vodní záchranář - plavčík"
Záchranářský kurz – získání licence: "Vodní záchranář - plavčík"
Základní potápěčský kurz OWD (Open Water Diver)- EDS
Kurz aerobiku - získání licence - Instruktor aerobiku
Turistika za poznáním Prahy a okolí
Základy pohybového tréninku
Cyklistický kurz
Kurz golfu
Kurz kanoistiky
Kurz pro neplavce nebo plavce – začátečníky
Kurz sebeobrany
Kurz zvyšování fyzické připravenosti
Prevence syndromu vyhoření

Povinně volitelný kurz:
a) Základy pohybového tréninku
3) Termíny přihlašování studentů na volitelné předměty a povinně volitelné kurzy v akademickém
roce 2016/2017 se stanoví takto:
a) Zimní sportovní kurz - do 15. 12. 2016
b) Letní sportovní kurz - do 4. 8. 2017
c) Ostatní volitelné předměty a povinně volitelný kurz - zimní semestr - do 31. 10. 2016
d) Ostatní volitelné předměty a povinně volitelný kurz - letní semestr - do 31. 3. 2017
článek 4
Odhlašování z volitelných předmětů a povinně volitelných kurzů
Odhlášení z volitelného předmětu či povinně volitelného kurzu specifikovaného tímto příkazem po
výše uvedených datech je možné výhradně z důvodů hodných zvláštního zřetele (zejména
zdravotních) na základě doložené a zdůvodněné žádosti předložené proděkanovi pro studium a
výuku.
článek 5
Přihlašování po uplynutí lhůt
1) Přihlašování na volitelné předměty a povinně volitelné kurzy, vyjma zimních a letních sportovních
kurzů, po uplynutí lhůt uvedených v čl. 3, odst. 3, písm. c) a d) je možné pouze se souhlasem
proděkana pro studium a výuku.

2) Přihlašování na zimní sportovní kurz a letní sportovní kurz po uplynutí lhůt uvedených v čl. 3, odst.
3, písm. a) a b) není přípustné.
článek 6
Ustanovení přechodná a závěrečná
1) Tento příkaz nemění žádný platný vnitřní předpis.
2) Tento příkaz je účinný od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017.
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