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Vyvěšování zpráv na úřední desce se řídí směrnicí děkana č. 12/2005, kterou se stanoví rozsah a odpovědnost při
zveřejňování informací na úřední desce fakulty

Adresa
Adresa pro doručování písemností v listinné (analogové) podobě
Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, Ruská 87, 100 00 Praha 10
Tato adresa je shodná s adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě doručovaných na fyzických nosičích.

Podatelna
Úřední hodiny: Po-Pá 7:30-8:30, 10:00-11:00, 11:30-14:00
Elektronická adresa podatelny:   podatelna@lf3.cuni.cz
Datová schránka UK: identifikátor piyj9b4
  Úřední deska podatelny
<hr/>

Úřední deska podle správního řádu
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Personální záležitosti
•   Výběrová řízení a volná místa

Dokumenty a předpisy fakulty
•   Výroční zprávy
•   Základní dokumenty fakulty
•   Statut 3. lékařské fakulty a vnitřní předpisy

Studijní záležitosti
•   Druhy a výše poplatků  spojených se studiem na Univerzitě Karlově
•   Harmonogram akademického roku
•   Pojištění studentů a postupu v případě nastalé pojistné události
•   Evidence praktických dovedností studentů 3. LF UK
•   Předpisy týkající se studia
•   Výzvy k zápisu do studia

Přijímací řízení
•   Přijímání ke studiu dle § 49  odst. 3, zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách, v platném znění

Akademický senát
•   Zápisy ze zasedání Akademického senátu 3. LF
•   Volba kandidáta na funkci rektora UK

Věda a výzkum
•   Zápisy ze zasedání Vědecké rady
•   Postup čerpání  účelových finančních prostředků na řešení projektů výzkumu a vývoje

Doktorské studium
•   Obhajoby dizertační práce - Státní doktorské zkoušky
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•   Výuková povinnost  doktorandů fakulty a postup při jejim naplnění a kontrole
•   Výše a pravidla pro přiznávání stipendií  studentů doktorských studijních programů v prezenční formě studia
•   Vyhlášení přijímacího řízení  do doktorských studijních programů
•   Podmínky pro studenty  prezenční formy postgraduálního studia na klinických pracovištích 3. LF UK

Poskytování informací
na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

•   https://www.lf3.cuni.cz/3LF-2307.html

3LF-232.html
3LF-2307.html

