PRAXE PRO STUDENTY 5. ROČNÍKU
Studenti si zajišťují praxi samostatně a to v rozsahu 2 týdnů ve
volitelném oboru, 2 týdnů v oboru gynekologie a porodnictví a 1 týdne v oboru
chirurgie. Studenti mají možnost zajistit si praxi dle svého vlastního výběru, a
to v ČR i v zahraničí.

Termín praxe (dle Příkazu děkana č. 34/2005)
•

praxe z volitelného oboru, z gynekologie a porodnictví a z chirurgie:
kdykoliv po ukončení výuky daného oboru

Seznam formulářů potřebných pro vykonání praxe:
1) dopis s informací o praxi
potvrzenou část dopisu se souhlasem nemocnice odevzdají studenti do
schránky vedle podatelny dle druhu praxe:
• Praxe z volitelného oboru:
schránka č. 41 – Klinika pracovního a cestovního lékařství
koordinátor praxe: doc. MUDr. Monika Kneidlová, CSc. – l. 2679
• Praxe z gynekologie a porodnictví:
schránka č. 12 – Gynekologicko-porodnická klinika
koordinátor praxe: MUDr. Jiří Popelka – l. 3594
• Praxe z chirurgie:
schránka č. 8 – Chirurgická klinika
koordinátor praxe: MUDr. David Jirava – l. 2745
2) sylabus pro praxi z volitelného oboru (vč. praxe u praktického lékaře)
3) sylabus pro praxi z gynekologie a porodnictví
4) sylabus pro praxi z chirurgie
5) zprávu o hodnocení studentské praxe - 3x
(1 pro volitelný obor, 1 pro obor gynekologie a porodnictví
a 1 pro obor chirurgie)
6) dohoda o praxi studenta se zdravotnickým zařízením
(jen v případě potřeby)

Seznam požadavků potřebných pro udělení zápočtů:
•
•

zpráva o hodnocení studentské praxe
sylabus

Oba tyto doklady musí být opatřeny razítkem a podpisem odpovědného
pracovníka (např. primáře oddělení apod.).
Tento požadavek se vztahuje ke všem typům praxí.
Formuláře potřebné pro vykonání praxe obdržíte na informativní schůzce,
která se uskuteční dne 16.11.2016 v 15.45 hod. v Burianově posluchárně,
a později pak na studijním oddělení.

V Praze dne 3. listopadu 2016

MUDr. David Marx, Ph.D.
proděkan pro studium a výuku

