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Chcete si zopakovat bezva zážitek ze Dne otevřených dveří
na TROJCE?
Přišel i Bill Clinton

Připadala jsem si jako v Redutě, když se v zadní lavici zvedl kolega
František Šalanda a v ruce držel saxofon jako Bill Clinton v Redutě v r. 1994. Přesouval se svižně do přízemí a přitom
vystřihl úžasné sólo, které určilo náladu celého Dne otevřených dveří na TROJCE. Do nich jako první vstoupil spectabilis
děkan prof. Widimský, který naznačil, že taková nálada na fakultě je každý den, jen jí může občas modifikovat přísná
zkouška. Proděkan Dr. Marx, který nás reprezentoval se svým elegantním motýlkem a odznakem 3. LFUK na klopě,
pak konkrétně popsal, že stačí přijít, absolvovat přijímačky a jste naši. Už naši, konkrétně Radek Štefela z Trimedu a
Pavel Dohnálek z IFMSA, vyvrátili obecný mýtus, že nástupem na vysokou školu osobní život končí. V tom je podpořil
příjezd členů HC Trimed na bruslích doprovázený atraktivní obránkyní, kteří mezi účastníky začali rovnou s náborem do
své party. Vše doplnilo 6. patro fakulty, které nabídlo hlubší pohled na atraktivitu výuky na 3.LF. Vyšetření ultrazvukem
naživo, simulace první pomoci, pohled do mikroskopu, chirurgické šití a virtuální realita jednoznačně rozhodla, že řada z
účastníků hned večer vyplnila přihlášku. O tom se mluvilo už ve studentské kavárně Malý Eden, kam většina účastníků
zašla na závěrečné cappuccino. Kdo jste se ještě nepřihlásili, tak si pospěšte!

Otvíráme dva nové obory
Intenzivní péče

Nový magisterský obor pro sestry

Informace o podmínkách přijímacího řízení zde:

  https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=21237

https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=21237
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Nutriční terapie

Nový bakalářský studijní program

informace o podmínkách přijímacího řízení zde:

  https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=21631

Pozvánka na den otevřených dveří
Chcete vidět, jak vypadá studium na 3. LF? Přejete si nahlédnout do prostor Fakultní nemocnice Královské Vinohrady?
Přemýšlíte o studiu medicíny nebo jednoho z bakalářských oborů na naší fakultě?

Přijďte 11. 1. v 14.00 na Den otevřených dveří 3. LF.

• Představí se Vám studentský spolek TRIMED a asociace mediků IFMSA a mnoho dalších
• Ve všech šesti patrech bude probíhat doprovodný program.
• Uvidíte, jak vypadá výuka histologie nebo anatomie.
• Vyzkoušíte si chirurgické šití a modelovou situaci z první pomoci.
• Zjistíte, čím se zabývají bakalářské studijní obory.
• Získáte informace o nově otevíraných oborech Nutriční terapeut a Intenzivní péče
• Budete si moci vyzkoušet, jak probíhá vysokoškolská přednáška.
• Na vlastní kůži zažijete, jaké to je být medikem.
• Po ukončení se můžete s našimi studenty přesunout do kavárny Malý Eden na neformální posezení

Tak vezměte do ruky diáře a zakroužkujte si 11. leden. Možná to bude den, který se navždy zapíše do Vašeho života.
A pokud ne, odnesete si alespoň naši fakultní propisku - těch přece nikdy není dost!

   Více informací na   fakultním facebooku .

https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=21631
https://www.facebook.com/events/910539299140559/

