DŮVODY PROČ
NA 3. LÉKAŘSKOU FAKULTU UK
Děkujeme, že jste si
pro svá studia vybrali
3. lékařskou fakultu
Univerzity Karlovy,
moderní a rychle se
rozvíjející lékařskou
školu.
Pro všechny, kteří by
se rádi o naší fakultě
dozvěděli více, jsme
připravili právě tuto
brožurku.

prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.
Děkan 3. LF UK na
období od roku 2018
do roku 2022, přednosta III. interní-kardiologické kliniky
Fakultní nemocnice
Královské Vinohrady

Moderní, integrovaná výuka
Způsob studia u nás odpovídá nejnovějším trendům v medicíně a její
výuce tak, jak se praktikuje v západní Evropě a v USA.
Moderní kurikulum má logickou stavbu, integruje jednotlivé předměty
do větších, smysluplných celků. Učí přemýšlet tak, jak to v praxi budete
potřebovat: v kontextu fungování celého těla. Velký důraz klademe také
na etiku léčení a na právní aspekty lékařské profese.

Učíme jen to, co budete v praxi opravdu potřebovat
„Naše fakulta se díky hodnocení
studentů i díky své kvalitní
vědecké práci řadu let umisťuje
na předních pozicích v hodnocení
českých lékařských fakult, které
provádějí Hospodářské noviny.
V letech 2013 a 2014 jsme tento
žebříček vedli. Všem budoucím
medikům ze srdce přeji, aby
nikdy nemuseli litovat toho, že
začali studovat medicínu. A aby
po dlouhé životní praxi byli rádi,
že si vybrali jak naši fakultu, tak
obor, který na ní studovali.“

Už od prvního ročníku jsou všichni studenti v praktickém kontaktu s pacienty. Ve studiu klademe důraz na pochopení principů fungování tělních
systémů, lékařskou etiku a komunikaci s pacienty i na porozumění systému celého českého zdravotnictví.

Pečlivá orientační příprava v začátku studia
Na začátku studia vás nehodíme do vody, abyste se plavat naučili sami.
Ještě před prvním semestrem zveme všechny budoucí prváky na čtyřdenní
intenzivní soustředění. V jižních Čechách ho organizují studenti pro studenty. Hned první den, kdy dorazíte na fakultu, je pro vás také připravený
orientační program, který vám představí celou budovu a také systém
výuky. Do ruky také dostanete informativního průvodce studiem.

Učíte-li se chápat složité chemické
dráhy, měli byste také vědět, jaká
choroba propukne, když nefungují,
a zároveň vidět fotograﬁe nebo video
záznam takového pacienta. Umět
také musíte nemoc nebo vyšetření
popsat tak, aby vám rozuměl i laik.

Scott Keel

Absolvent anglického kurikula všeobecného lékařství,
zakladatel charitativní organizace Running with those that can’t.

„Naučíte se myslet samostatně a také samostatně řešit různé projekty.
A když se vám nedaří, učitelé i lidé z fakulty jsou vždy ochotní pomoct.“

MUDr. David Marx, Ph.D.
Proděkan pro studium a výuku
3. LF UK, vedoucí
Kabinetu veřejného
zdravotnictví,
ředitel Spojené
akreditační komise

Při potížích se studiem vás v tom
nenecháme samotné
Zkušení a milí tutoři (studijní asistenti) pomáhají prvákům i všem ostatním
zorientovat se v systému výuky a najít nejlepší způsob studia. Specialisté
vám také poradí, jak se zapojit do vědeckých projektů, nebo doporučí
organizace, které vám pomůžou při potížích sociálních i psychických.

Nejsme žádná velkovýrobna
„Učíme myslet podobně jako
lékař v klinické praxi – ten zvažuje
problémy pacienta komplexně,
nikoli tu z hlediska anatomické
struktury a pak zas z fyziologického
pohledu.“

Díky pestré nabídce destinací
programu
Erasmus
a
stážím
IFMSA mají studenti 3. LF možnost
vyjet studovat například do Paříže,
Barcelony,
Antverp,
Mnichova
nebo Říma. Na naší fakultě
se na výměnný studijní pobyt
dostane téměř každý zájemce.

Na 3. LF najdete rodinné, přátelské prostředí. Každý vyučující zná většinu
svých studentů křestními jmény.
V komorním prostředí řešíme studium a případné potíže každého
posluchače individuálně. Ohlasy studentů na výuku bereme velmi vážně,
jsou důležitým prvkem pro vylepšení studijních programů.

Učíme v moderním prostředí, nabízíme praktické
a zábavné kurzy
Nově zrekonstruovaná budova 3. LF nabízí moderní, pohodové a čisté
prostředí pro klidné studium. V přízemí najdete řady dostatečně velkých
uzamykatelných skříněk. Celá budova je pokryta rychlým WiFi připojením.
V rozvrhu najdete mnoho praktických kurzů, které na ostatních fakultách
chybí. Užitečné a oblíbené jsou například kurzy komunikace s pacientem,
kterých se jako ﬁguranti účastní studenti herectví.
Nabízíme také praktické kurzy akutní medicíny včetně oblastí jako
vysokohorská medicína nebo kurzy endoskopie či psychoterapie. Mnoho
přednášek u nás najdete také na internetu; když zaspíte, o nic nepřijdete.

Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.
Přednosta Ústavu
etiky a humanitních
studií, biolog, katolický
kněz, cestovatel
a popularizátor vědy

„Je osud člověka v jeho genech?
Budeme schopni vložit lidské
neurony do šimpanzího mozku?
Budou jednou pokusné opice
vytvářet lidské spermie? Dokážeme
naklonovat neandrtálce? A měli
bychom takové věci vůbec dělat?
Také o tom budeme spolu diskutovat
na seminářích z lékařské etiky.“

Věděli jste, že...
...poměr žen a mužů na 3. LF
je 60% ku 40% ?

Jakub Miletín
Absolvent všeobecného lékařství, student doktorského studia

„Na rozdíl od jiných fakult se na 3. LF nepočítá s vyhozením velké části
studentů v prvních dvou ročnících studia. Tento přístup má obrovský vliv
na vztahy na fakultě. Pedagogové vidí cíl zkoušky v tom, aby student látce
skutečně porozuměl, ne aby opustil fakultu. Studenti se nevnímají jako
rivalové, ale jako rovnocenní partneři a kamarádi.“

prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc.
Emeritní ředitel
Národního ústavu
duševního zdraví,
první polisto-padový
děkan 3. LF UK

Zapojíte se do úspěšného výzkumu, učit vás
budou zkušení a slavní učitelé
Hned od prvního ročníku nabízíme všem studentům možnost podílet se na kvalitních vědeckých projektech a chodit také na přednášky
zkušených absolventů britské Cambridge nebo pařížské Sorbonny.
Třetí lékařská fakulta se v roce 2012 umístila v celostátním žebříčku
TOP 20 vědeckých institucí Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

Zábava (i) po studiu
„3. lékařská fakulta je unikátní
blízkým kontaktem mezi učiteli
a studenty. A především v rámci
ČR zatím stále jedinečným kurikulem. Uchazeči by si nás měli vybrat i
proto, že během studia narazí také
na skvělou výuku psychiatrie.“

Věděli jste že...
...loni své studium začalo 187
a dokončilo 137 studentů?

Na fakultě to žije i po přednáškách. Zapojit se můžete do aktivit studentské organizace Trimed, která od roku 1997 pořádá společenské, kulturní a také vzdělávací akce. Dobře se pobavíte na tradičním parníku,
který každoročně vyplouvá pod vlajkou 3. LF na vlny Vltavy. Velmi populární jsou Beánie a křtění prváků, které následují hned po orientačním
dni.

Skvělá dopravní dostupnost
Cestováním do školy nestrávíte půlku studia. Ideální umístění budovy 3. LF
v těsném sousedství Fakultní nemocnice Královské Vinohrady vám umožní
přeběhnout na praxi za dvě minuty. Ani z kolejí vám to do přednáškové
místnosti nebude trvat déle než dvacet minut jízdy MHD.
V přízemí budovy fakulty si můžete vybírat z široké nabídky fakultního
bistra. V každém patře najdete spoustu komfortních míst pro posezení při
práci na počítači. V šestém patře jsou připravené prostorné, tiché místnosti pro relaxaci nebo studium.

Zuzana Marvanová
Absolventka všeobecného lékařství

„Naše fakulta žije i mimo
vyučování. Studentská vědecká
konference, reprezentační ples,
Světový den bez tabáku, vánoční
besídka - to je jen malá ochutnávka
projektů a akcí, kterých se můžete
zúčastnit či je pomoct organizovat.
Navíc se při nich lépe seznámíte
se svými spolužáky napříč ročníky
a obory i s vyučujícími.”

Podporujeme aktivní studenty. Rádi bychom, aby na 3. LF vyrůstali
přemýšlející, pracovití a altruističtí lékaři. Proto také hrdě podporujeme
dobrovolné aktivity našich studentů. Naši kolegové Scott Keel a Petr
Oliva získali Cenu rektora UK za každoroční organizaci akce Running
with those that can‘t, při níž studenti při pražském maratonském běhu
tlačí na speciálně upravených vozících handicapované klienty z ústavů
sociálních služeb.

prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D. Dnešní medicínu nemůžete dělat bez
vědecké práce. Studentská vědecká
Proděkanka pro
činnost je příležitost, jak se seznámit
doktorské studis výzkumem na lékařské fakultě. Na
um a studentskou
studentskou vědeckou konferenci,
vědeckou činnost
kde studenti prezentují vlastní vě3. LF UK.
deckou práci, zveme české a stejně tak zahraniční vědecké experty.
Úspěšní studenti jsou často vítězi
domácích a zahraničních cen.

„3. LF je unikátní v úzkém
kontaktu mezi studenty a učiteli.
A zvláště svým kurikulem, které
je stále v České republice unikátní. 3. LF mi ukázala během mého
studia cestu k vědě, a proto se
nyní snažím ukázat studentům
kouzlo vědeckého výzkumu.“

Oddělení
normální,
patologické
a klinické fyziologie nabízí široký
rozsah výzkumných možností na
modelech zvířat, zvláště na poli
neurověd. Zabýváme se hlavně výzkumem drogové závislosti, bolesti,
CNC hypoxie a ischemie a výzkumem
neuro – autoimunitních onemocnění.
Všichni kandidáti z řad pre - graduálních a post – graduálních studentů k
nám mají dveře otevřené.

Kontakty:

Rádi byste věděli, jak vypadá fakulta

Univerzita Karlova
3. lékařská fakulta
Ruská 87,100 00 Praha 10
tel.: + 420 267 102 207
www.lf3.cuni.cz
http://www.facebook.com/3lfuk

Dozvíte se třeba na webu studentské

z pohledu současných studentů?
organizace Trimed:
www.trimed.cz
Své otázky můžete poslat i přes
Facebook nebo mailem.
E-mail je: trimed@lf3.cuni.cz

Celá naše budova v Ruské ulici je plně
bezbariérová. Samozřejmostí je pro nás
pomáhat při studiu handicapovaným
posluchačům. Více informací pro studenty se
speciálními potřebami najdete na stránkách:
http://www.cuni.cz/UK-60.html
Volat můžete na čísla:
224 491 604, 224 491 735.
Jak k nám?
Autobusem: 175 (z Florence nebo Hájů) do
zastávky Volyňská, 135 (z Florence nebo
z Jižního Města) do zastávky Bělocerkevská
Metrem: trasa A, zastávka Želivského
Tramvají: 5, 10, 11, 13, 16, 26 do zastávky
Želivského
nebo 6, 7, 22, 24 do zastávky Slavia

