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PŘÍKAZ  DĚKANA č.  17/2013 

Organizace klinické praxe studentů 6. ročníku mimo ČR 
se zapracovanými dodatky č. 1 a 2 

 

Článek 1 

Předmět úpravy 

Tento příkaz upravuje postup při zajištění klinické praxe (dále též "praxe") v 6. ročníku magisterského 

studia pro studenty 3. LF UK v Praze. 

Článek 2 

Klinická praxe  

1) Součástí výuky 6. ročníku je souvislá klinická praxe probíhající od akademického roku  2016/2017   v 

následujícím rozsahu: 

a) vnitřní lékařství - 9 týdnů 

b) dětské lékařství - 3 týdny 

c) chirurgické obory - 8 týdnů 

d) gynekologie a porodnictví - 3 týdny 

2) Pokud student chce klinickou praxi či její část absolvovat v nemocnici mimo ČR, podává žádost         s 

uvedením: 

a) důvodu pro absolvování klinické praxe v zahraničí 

b) označení nemocnice, ve které chce praxi absolvovat 

c) vyjádření vedoucího učitele daného modulu. 



3) Praxe musí proběhnout minimálně v rozsahu stanoveném v přílohách 1-4 tohoto příkazu. 

4) Žádost se vyhoví bez dalšího, pokud student chce klinickou praxi nebo její část absolvovat                            

v univerzitní či výukové nemocnici. 

5) Pokud student chce klinickou praxi nebo její část absolvovat v jiném typu nemocnice, předloží 

vedoucímu učiteli modulu plánovaný rozsah praxe dle odst. 3 potvrzený přijímající nemocnicí. 

6) Po ukončení praxe předloží student vedoucímu modulu potvrzení o jejím absolvování s uvedením 

obsahu a rozsahu praxe. 

Článek 3 

Ustanovení závěrečná 

1) Tento příkaz neruší žádnou dříve vydanou vnitřní normu. 

2) Tento příkaz je účinný od 1. 10. 2013. 

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

 

 

 

 

prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. 

       děkan 3. lékařské fakulty 
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DEAN’S ORDER No. 17/2013 

Organization of clinical internships of 6th year students outside the Czech Republic 

including Addendums No. 1 and 2 

Article 1 

Subject of the Order 

This Order modifies the procedure for the planning and carrying out of clinical practice for the students 

of the 6th year of the Master’s degree at the Third Faculty of Medicine, Charles University            in 

Prague. 

Article 2 

Clinical Practice 

1) Part of the tuition in 6th year is continuous clinical practice, taking place from the academic year 
2014/2015 as follows: 

a) internal medicine – 9 weeks 

b) pediatrics - 3 weeks 

c) surgical fields - 8 weeks 

d) gynecology and obstetrics - 3 weeks 

 

2) Should a student wish to carry out a clinical practice or its part in a hospital outside of the Czech 
Republic, he/she shall submit an appeal containing the following: 

a) reasons for undertaking the clinical practice outside of the Czech Republic 

b) specification of the hospital where he/she wishes to undertake the clinical practice 

c) statement from the head of the given module. 

3) The clinical practice  must take place to the extent defined in annexes 1-4 of this Order at minimum. 



4) The appeal will be complied with should the student wish to carry out the clinical practice in a 

university or teaching hospital. 

5) Should the student wish to carry out the clinical practice or its part in a different type of hospital, 
he/she will submit to the head of the module the planned extent of the given clinical practice in 
accordance with paragraph 3 confirmed by the receiving hospital. 

6) At the end of the clinical practice, the student shall submit a certificate of completion to the head 
of the module, which shall include the contents and extent of the clinical practice. 

Article 3 

Final Provisions 

1) This Order does not alter any valid internal regulations.  

2) This Order is valid from the 1st of October, 2013. 

Processed by: David Marx, M.D., Ph.D., Vice-dean for Undergraduate Education and Student affairs 

                                                                                                                 

 

      Prof. Michal Anděl, M.D., Ph.D.                            
Dean of the Third Faculty of Medicine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


