V Praze 19. 12. 2016

Č.j.: 9-32/2016-UK3LF
Počet listů: 3

Příkaz č. 32/2016,
kterým se vyhlašuje přijímací řízení pro akademický rok 2017/2018
do akreditovaných doktorských studijních programů v prezenční a kombinované
formě studia se standardní délkou studia čtyři roky s výukou v českém
a anglickém jazyce na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy
Čl. 1
Studijní programy
V souladu s Přílohou č. 5 Statutu Univerzity Karlovy - Řád přijímacího řízení děkan
3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (dále jen „3. LF UK“) vyhlašuje pro akademický
rok 2017/2018 přijímací řízení do akreditovaných doktorských studijních programů v
prezenční a kombinované formě se standartní délkou studia čtyři roky s výukou
v českém a anglickém jazyce:
- Antropologie
- Biochemie a patobiochemie
- Biologie a patologie buňky
- Biomechanika
- Experimentální chirurgie
- Farmakologie a toxikologie
- Fyziologie a patofyziologie člověka
- Imunologie
- Lékařská biofyzika
- Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
- Neurovědy
- Preventivní medicína
- Vývojová a buněčná biologie
Čl. 2
Základní informace k podávání přihlášek ke studiu

1) Přijímací řízení se zahajuje doručením přihlášky ke studiu na VŠ ve stanoveném
termínu a se všemi náležitostmi. Přílohy k přihlášce:
-

-

strukturovaný životopis,

doklady o absolvování nebo průběhu magisterského studia (úředně ověřená
kopie diplomu, nebo doklad o vykonání státní závěrečné zkoušky),

seznam publikovaných a nepublikovaných prací uchazeče (popř. odborné
posudky těchto prací) a ostatní doklady hodné zřetele (např. doklady o
absolvování odborných kurzech, doklad o vědecké praxi doma či v zahraniční,
doklad o jazykových zkouškách apod.),
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-

-

potvrzení o uhrazení za úkony spojené s přijímacím řízením ke studiu
doktorského studijního programu,

příloha k přihlášce ke studiu (formulář požadovaný koordinační radou
biomedicíny obsahující údaje o uchazeči, název studijního programu,
absolvované praxi, uvažované krytí výzkumného projektu, souhlas
předpokládaného školitele apod.),
stručnou anotaci plánovaného doktorského projektu a písemný souhlas
budoucího školitele.

Přihláška doplněná o přílohy se podává výhradně v listinné podobě a musí být vyplněna
úplně, pravdivě a podepsaná uchazečem. Formulář i přílohy přihlášky tvoří nedílný
celek. Formuláře přihlášky a přílohy jsou zveřejněny na webových stránkách fakulty
http://www.lf3.cuni.cz/3LF-199.html

2) Řádně vyplněnou přihlášku s přílohami uchazeč podává do Oddělení administrativy
vědy a výzkumu 3. LF UK do 30. 4. 2017 osobně pondělí - pátek 07,00 - 11,30 hod. nebo
nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
3) Výše poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením ke studiu doktorského
studijního programu činí 540,- Kč, který je nevratný. Poplatek lze uhradit poštovní
poukázkou typu A (uchazeč obdrží v Oddělení administrativy vědy a výzkumu),
v hotovosti na pokladně 3. LF UK ve dnech úterý a čtvrtek v době od 08,00 hod. - 11,00
hod. nebo bezhotovostním převodem na účet 3. LF UK číslo účtu 22734101/0100 pod
variabilním symbolem 1006 a konstantním symbolem 0379.

4) Informace o studijních programech a přijímacím řízení (spolu s přihláškami) lze
získat na děkanátu 3. LF UK (Oddělení administrativy vědy a výzkumu, Ruská 87/2411,
100 00 Praha 10 nebo rovněž na webových stránkách http://www.lf3.cuni.cz/3LF199.html
Čl. 3
Podmínky pro přijetí ke studiu, práva a povinnosti

1) Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení
studia v magisterském studijním programu, a to nejpozději k 30. 9. 2017 a úspěšným
absolvováním ústního pohovoru před zkušební komisí.

2) Při ústním pohovoru musí uchazeč prokázat odborné a jazykové schopnosti studovat
příslušný obor, předpoklady k samostatné vědecké práci a bude se týkat především
problematiky plánované disertační práce na základě uchazečem předložené písemné
anotace. Součástí ústního pohovoru je i zjištění zájmu uchazeče o zpracování
konkrétního tématu u konkrétního školitele a jeho schopnosti toto téma řešit.
Předpokládaný školitel bude přijímacímu pohovoru přítomen.

3) O průběhu ústního pohovoru se vede zápis, který je součástí spisu o přijímacím
řízení a obsahuje zejména:
- otázky položené uchazeči
- výsledek
- podpisy členů zkušební komise.
4) Pozvánku k ústnímu pohovoru obdrží uchazeči o studium nejpozději 30 dnů před
konáním ústního pohovoru.
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5) O přijetí uchazeče rozhoduje děkan fakulty.

6) Rozhodnutí o přijetí se vyhotovuje písemně do 30 dnů od ověření podmínek k přijetí
ke studiu a doručuje se do vlastních rukou.

7) Uchazeč má právo požádat o nahlédnutí do všech svých materiálů, které mají význam
pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu, a to do jednoho měsíce ode dne doručení
rozhodnutí děkana, tato lhůta neběží ode dne podání žádosti o přezkoumání rozhodnutí
děkana do desátého dne, následujícího po dni, kdy bylo doručeno rozhodnutí v
přezkumném řízení; fakulta mu toto nahlédnutí umožní nejpozději do dvou měsíců ode
dne, kdy o nahlédnutí požádal. Požádá-li však uchazeč o nahlédnutí do 7 dnů ode dne
doručení rozhodnutí děkana, umožní mu fakulta toto nahlédnutí do 28 dnů ode dne
doručení tohoto rozhodnutí. Právo uchazeče nahlédnout do svých materiálů upravuje
Řád přijímacího řízení UK.

8) O žádosti o přezkoumání rozhodnutí děkana o přijetí uchazeče ke studiu rozhoduje
rektor. O přezkoumání rozhodnutí může rektora požádat uchazeč buď sám, nebo
prostřednictvím svého zákonného zástupce, nebo zvoleného zástupce, kterému udělil
písemnou plnou moc. Žádost je možné podat ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení
rozhodnutí děkana. Lhůta začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo rozhodnutí
děkana studentu doručeno. Žádost se podává děkanovi fakulty. Postup předkládání
žádostí je upraven v Řádu přijímacího řízení UK.
Čl. 4
Závěrečná ustanovení

1) Podmínky pro přijetí ke studiu schválil Akademický senát 3. LF UK dne 8. 11. 2016.

2) Toto opatření nabývá účinnosti dnem vydání, neruší žádnou vnitřní normu
a pozbývá platnosti 30. 11. 2017.
Zpracoval: Bc. Jaromír Chlapec – VaV

prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.
děkan, v.r.
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