
 
 

SMĚRNICE DĚKANA ČÍSLO 6/2003 

                                                                            Č.j. 1580-6/2003 

Se zapracovaným dodatkem č. 1 ze dne 31.1.2007 
 

Článek I 

Předmět úpravy 

Tato směrnice stanoví v návaznosti na ustanovení článku 6 Řádu 
doktorského studia 3 lékařské fakulty ( dále jen „fakulta“) výukovou 
povinnost studentům doktorského studia fakulty (dále jen „studenti“) a 
postup při jejím naplnění a kontrole. 

Článek II 

Rozsah výukové povinnosti studentů 

 
Od 1. února 2007 vyučují studenti prezenčního doktorského studia 
v pregraduální výuce na 3.LF UK následovně: 
 

1) Jako součást studijního plánu určeného školitelem studenta 
doktorského studia do rozsahu 3 hodin týdně. 

2) Studenti doktorského studia jsou za výuku honorováni fakultou, a to 
dle rozsahu výuky v příslušném ústavu , ve kterém vyučují. 

 
 

Článek III 

Organizační zajištění výuky 

1) Náplň výukové povinnosti pro akademický rok stanoví studentovi jeho 
školitel vždy nejpozději do 31.5. předcházejícího akademického roku. 

2) Školitelé předloží nejpozději do 15.6. předcházejícího akademického roku 
návrhy náplně výukové povinnosti jednotlivých studentů proděkanovi pro 
vědu a výzkum. V návrhu uvedou: jméno studenta, akademický rok, 
označení kursu, v kterém bude student vyučovat s uvedením názvu 
semináře, stáže či cvičení, rozsah výukových hodin připadajících na výuku 
studenta. 



3) Proděkan pro vědu a výzkum předložené návrhy schválí, pokud budou 
v souladu s tímto příkazem. Schválený návrh zašle školiteli studenta a kopii 
založí na odd. vědy a výzkumu fakulty. 

4) Student si do Výkazu o studiu na vysoké škole pro daný akademický rok 
zapíše položku „výuka“ v rozsahu uvedeném ve článku II tohoto příkazu. 

 

Článek IV 

Kontrola 

1) Za dodržení výukové povinnosti studenta odpovídá jeho školitel. 

2) Naplnění výukové povinnosti potvrdí školitel studentovi do Výkazu o 
studiu na vysoké škole. 

3) Potvrzení dle předcházejícího odstavce je podmínkou zápisu studenta do 
vyššího ročníku doktorského studia. 

 

Článek V 

Ustanovení přechodná a závěrečná 

1) Výjimky z této směrnice povoluje na písemnou žádost studenta potvrzenou 
jeho školitelem a po vyjádření proděkana pro vědu a výzkum děkan fakulty. 

2) Tato směrnice neruší žádnou vnitřní normu fakulty. 

3) Tato směrnice je účinná dnem 1. února 2007. 

 

zpracoval: 

prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. 
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