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SMĚRNICE DĚKANA č. 1/2013
Centrální evidence praktických dovedností studentů 3. LF UK v Praze

čl. I
Předmět úpravy
Tato směrnice upravuje postup při centrální evidenci praktických dovedností studentů
magisterského studia Všeobecné lékařství (dále jen "studenti") 3. lékařské fakulty Univerzity
Karlovy v Praze (dále jen "fakulta").
čl. II
1) Centrální evidence praktických dovedností studentů se provádí záznamem do evidenčního
sešitu "Logbook" – viz. příloha této směrnice.
2) Logbook vydává studentům Studijní oddělení při zápisu do 1. ročníku studia bezplatně. Při
ztrátě Logkooku vydá Studijní oddělení náhradní za poplatek 50,- Kč.
3) Záznam o získání praktické dovednosti provádí akademický pracovník, který byl provedení
dovednosti studentem či jejímu předvedení přítomen. Záznam se provádí uvedením data,
podpisem a otiskem jmenovky akademického pracovníka (případně vypsáním příjmení
hůlkovým písmem) u příslušné dovednosti.
čl. III
1) Studenti předkládají Logbook při zápisu do vyššího ročníku - referent studijního oddělení
zálohuje do databáze získané dovednosti. Záznam o splněných dovednostech studijní
referent vytiskne a student svým podpisem stvrdí jejich správnost.

2) V případě ztráty Logbooku potvrdí Studijní oddělení na základě záznamů v databázi
získané dovednosti do Logbooku nově vydaného.
3) Logbook se předkládá vždy při poslední zkoušce z klinického předmětu (tzn. u oborů SRZk
při příslušné části této zkoušky) s tím, že absolvování předepsaných praktických dovedností
je podmínkou účasti na zkoušce. Přesný rozpis dovedností pro jednotlivé zkoušky je uveden
na straně 25 Logbooku.
4) Zkoušející (u oborů SRZk předseda příslušné komise) může v důvodech hodných zvláštního
zřetele prominout splnění maximálně tří dovedností; v tom případě o tom učiní záznam do
protokolu o státní rigorózní zkoušce.
5) Zvládnutí základních administrativních dovedností (kapitola 7) se posuzuje v rámci SRZk z
předmětu HEPL (Hygiena, epidemiologie a veřejné zdravotnictví).
čl. IV
Ustanovení přechodná
Pro akademický rok 2012/2013 platí:
a) Logbook se povinně využívá pro studenty 1. - 4. ročníku, pro studenty 5. a 6. ročníku
je využití dobrovolné.
b) U studentů 3. a 4. ročníku se povinný celkový objem výkonů v každém z oborů snižuje
o 20 %.
c) Logbook se vydává počátkem letního semestru.
čl. V
Ustanovení závěrečná
1) Tato směrnice je účinná od 25. 2. 2013.
2) Tato směrnice ruší ve všech ustanoveních týkajících se magisterského studia Příkaz
děkana č. 15/2008.
3) Výjimky z ustanovení této směrnice povoluje děkan fakulty po vyjádření proděkana
pro studium a výuku
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