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OPATŘENÍ DĚKANA, 

kterým se vydává Směrnice děkana č. 2/2020 

Organizace povinně volitelných kurzů, volitelných předmětů 

a Studentské vědecké aktivity na 3. LF UK 

 

článek 1 

Předmět úpravy 

 

Tato Směrnice upravuje postup při výuce formou povinně volitelných kurzů, volitelných 

předmětů a Studentské vědecké aktivity. 

 

 

článek 2 

Povinně volitelné kurzy a volitelné předměty 

 

1) Volitelné předměty (dále též „VP“) jsou určeny pro studenty všech ročníků bakalářského 

a magisterského studia. Volitelné předměty studenti absolvují kdykoli během celého průběhu 

studia v celkovém objemu 5% všech kreditů získaných během studia (t. j. 9 kreditů za bakalářské 

studium, 18 kreditů za magisterské studium, 6 kreditů za navazující magisterské studium). Každý 

volitelný předmět mohou studenti absolvovat pouze jedenkrát (výjimku tvoří předměty 

garantované Ústavem tělesné výchovy 2. LF UK). 

 

2) Povinně volitelné kurzy (dále též „PVK“) jsou určeny pro studenty III. a IV. ročníku 

magisterského studia Všeobecného lékařství a pro studenty bakalářského studia oboru 

Fyzioterapie a oboru Všeobecná sestra. Každý PVK může student absolvovat pouze jedenkrát. 

 

3) Povinně volitelný kurz může být vypsán zároveň i jako volitelný předmět. 

 

článek 3 

Vyhlašování kurzů a předmětů 

 

1) Volitelné předměty a povinně volitelné kurzy se vyhlašují každý akademický rok na 

následující akademický rok, a to nejpozději do 31. března běžného roku. 

2) Za vyhlášení kurzu nebo předmětu odpovídá jeho garant. Garantem je vždy akademický 

pracovník fakulty. Pokud není garantem kurzu nebo předmětu vedoucí pracoviště fakulty, vyžádá 

si garant jeho souhlas. 

 

3) Garant kurzu nebo předmětu vyhlásí kurz nebo předmět vyplněním formuláře uvedeného 

v příloze této Směrnice a jeho zasláním k rukám pověřeného pracovníka Studijního oddělení 

Děkanátu fakulty. 

 

 



 

 

4) Studijní oddělení zveřejní seznam volitelných předmětů a povinně volitelných kurzů na webu 

fakulty nejpozději do 30. dubna běžného roku. 

5) Studijní oddělení zadá do Studijního informačního systému (dále též „SIS“) všechny vypsané 

volitelné předměty a povinně volitelné kurzy do 31. května běžného roku. 

6) Studenti budou prostřednictvím e-mailu informováni o vypsaných PVK a volitelných 

předmětech, včetně termínů zápisu. 

7) Garanti kurzů nebo předmětů vyplní v SIS podrobné informace o vyhlášeném kurzu nebo 

předmětu (tj. anotace, cíl předmětu, literatura, metody výuky, požadavky ke kontrole, sylabus, 

vstupní požadavky, minimální a maximální počet studentů) nejpozději do 30. června běžného 

roku. 

8) U kurzu nebo předmětu, který je vyučován v anglickém jazyce, vyplní garanti veškeré 

informace uvedené v předcházejícím odstavci i v anglickém jazyce. 

článek 4 

Pokyny pro zadávání povinně volitelných kurzů 

 

1) Student magisterského studijního programu Všeobecné lékařství – III. ročník si zapisuje 

PVK  rozsahu 60 hodin, tj. 4 kreditní body. 

2) Student magisterského studijního programu Všeobecné lékařství – IV. ročník si zapisuje PVK 

v rozsahu 90 hodin, tj. 6 kreditních bodů. 

3) V každém semestru si student III. a IV. ročníku magisterského studijního programu Všeobecné 

lékařství musí zapsat alespoň jeden PVK. 

4) Student bakalářského studijního oboru Všeobecná sestra – II. ročník si zapisuje PVK v rozsahu 

30 hodin, tj. 6 kreditních bodů. 

5) Student bakalářského studijního oboru Všeobecná sestra – III. ročník si zapisuje PVK 

v rozsahu 30 hodin, tj. 6 kreditních bodů. 

6) Student I. – III. ročníku studijního oboru Fyzioterapie si zapisuje minimálně jeden PVK 

v každém úseku studia, tj. 9 kreditních bodů za dobu studia.  

 

článek 5 

Výjimky 

1) Student, který v zahraničí absolvuje III. nebo IV. ročník, si zapíše povinně volitelné kurzy dle 

délky zahraničního pobytu takto: 

 

a) pokud v zahraniční absolvuje oba semestry, nezapisuje si žádný PVK; 

b) pokud v zahraničí absolvuje jeden semestr: zapisuje si pouze polovinu hodin PVK 

stanovených pro příslušný ročník (tzn. III. ročník – 30 hodin, IV. ročník - 45 hodin) 

2) Studenti, kteří si zapíší některé z témat Studentské vědecké aktivity, si PVK již nezapisují 

(výjimky lze povolit jen na základě písemné žádosti předložené proděkanovi pro studium 

a  výuku). 

 



 

 

článek 6 

Evaluace povinně volitelných kurzů 

 

1) Na závěr povinně volitelných kurzů se v souladu s Příkazem děkana č. 10/2005 provede 

evaluace.  

 

článek 7 

Vyhlašování Studentské vědecké aktivity 

 

1) Témata pro Studentskou vědeckou aktivitu (dále též „SVA“) se vyhlašují každý akademický 

rok na následující akademický rok, a to nejpozději do 31. března běžného roku. 

2) Za vyhlášení tématu Studentské vědecké aktivity odpovídá jeho školitel. Školitelem je vždy 

akademický pracovník fakulty. Pokud není školitelem Studentské vědecké aktivity vedoucí 

pracoviště fakulty, vyžádá si školitel jeho souhlas. 

3) Školitel Studentské vědecké aktivity vyhlásí Studentskou vědeckou aktivitu vyplněním 

formuláře uvedeného v příloze této směrnice a jeho zasláním k rukám vedoucí Studijního 

oddělení Děkanátu fakulty. 

 

4) Studijní oddělení zveřejní seznam témat pro Studentskou vědeckou aktivitu na webu fakulty 

nejpozději do 31. května běžného roku. 

 

článek 8 

Studentská vědecká aktivita 

 

1) Studenti si mohou místo povinně volitelného kurzu vybrat z vypsaných témat Studentské 

vědecké aktivity. Podmínkou pro získání zápočtu za SVA je práce na zvoleném tématu v průběhu 

následujícího akademického roku pod vedením školitele a prezentace výsledků této práce na 

Studentské vědecké konferenci 3. LF UK v květnu běžného roku. 

 

2) Student si na studijním oddělení vyzvedne přihlášku pro SVA. Vyplněnou ji předá svému 

školiteli, který písemně potvrdí souhlas s přijetím studenta, čímž současně garantuje odborný 

dohled a vedení studentovy vědecké aktivity. Potvrzenou přihlášku student odevzdá referentce 

Studijního oddělení Děkanátu fakulty nejpozději v době zápisu do dalšího úseku studia. 

 

3) V případě zájmu o SVA s tématem vypsaným pro jiný ročník, než je ten, který student v daném 

akademickém roce fakticky studuje je změna možná jen po předchozí domluvě a se souhlasem 

školitele, který dané téma vypsal. 

 

4) V případě zájmu o SVA s obdobným tématem či jiným než vypsaným, je možné si toto SVA 

zapsat pouze po předchozí domluvě a se souhlasem školitele, do jehož působnosti SVA spadá. 

5) Student III. ročníku získá za Studentskou vědeckou aktivitu 4 kredity. Student IV. ročníku 

získá za Studentskou vědeckou aktivitu 6 kreditů. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

článek 9 

Ustanovení závěrečná 

 

Tento příkaz: 

- ruší Směrnici děkana 1/2011 

- je účinný dnem podpisu 

- bude zveřejněn na úřední desce, na internetové stránce fakulty a ve VNS 

 

  

Zpracoval: 

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

 

 

V Praze dne: 17. 2. 2020 

 

 

 prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc. 

         děkan 3. lékařské fakulty 

    v zastoupení: 

                 MUDr. David Marx, Ph.D. 

                     proděkan pro studium a výuku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha ke Směrnici děkana č.  2/2020  

   

VOLITELNÝ  PŘEDMĚT  

                                    
1) Název volitelného kurzu: 

2) Název volitelného kurzu v angličtině: 

3) Jméno, pracoviště a telefon garanta kurzu: 

4) Minimální počet účastníků kurzu: 

5) Maximální počet účastníků kurzu: 

6) Určeno pro ročník(y) a obor(y): 

7) Jazyk výuky: 

8) Určeno pro semestr(y):  VYZNAČTE  

    a) Jednosemestrový kurz:  zimní   NEBO   letní 

    b) Jednosemestrový kurz:  zimní      A      letní 

                  (stejný kurz se opakuje v obou semestrech)  

    c) Dvousemestrový kurz  

9) Počet hodin v semestru: 

10) Pokud je kurz pouze 15 hodinový, uveďte část semestru 
konání kurzu (1. část 1. – 7. týden, 2. část 8. – 14. týden):   

11) Počet hodin na den:  

12) Den konání kurzu: 

13) Místo konání kurzu: 

14) Podmínky pro udělení zápočtu: 

15) Stručný sylabus kurzu: 

 

V Praze dne …………………….    ……………………………............... 
                        podpis garanta předmětu 

 

Souhlasím s vyhlášením tohoto volitelného předmětu. 

 

………………………………..…….…….    ………………………………… 
jméno a příjmení vedoucího pracoviště     podpis vedoucího pracoviště  

 

 



 

 

Appendix to Dean’s Directive No.  2/2020 

 

  OPTIONAL SUBJECT 

1) Name of course: 

2) Name, department and telephone number of the course’s 
guarantor: 

3) Minimum number of participants: 

4) Maximum number of participants: 

5) Intended for students in year(s) and field: 

6) Intended for semester(s):  DESIGNATE  

    a) One-semester course:  winter   OR   summer 

    b) One-semester course:  winter   AND   summer 

                  (the same course is repeated in both semesters)  

    c) Two-semester course  

7) Number of hours per semester: 

8) If is 15 h course – which part of semester is held: 

9)  Number of hours per day:  

10) Day on which course is held: 

11) Place at which course is held: 

12) Conditions of course recognition: 

13) Concise subject syllabus: 

 

In Prague, on ………………….    ……………………………............... 

                    Signature of the COC’s guarantor 

 

I agree with the announcement of this compulsory optional 
course. 

 
………………………………..……........   ……………………………..... 
First name and surname of the head    Signature of the head                                     

of department                                          of department 

 

 

 



 

příloha ke Směrnici děkana č. 2/2020      

  

POVINNĚ VOLITELNÝ KURZ 

1) Název povinně volitelného kurzu: 

2) Název povinně volitelného kurzu v angličtině: 

3) Jméno, pracoviště a telefon garanta kurzu: 

4) Minimální počet účastníků kurzu: 

5) Maximální počet účastníků kurzu: 

6) Určeno pro ročník(y) a obor(y): 

7) Jazyk výuky: 

8) Určeno pro semestr(y):  VYZNAČTE  

    a) Jednosemestrový kurz:  zimní   NEBO   letní 

    b) Jednosemestrový kurz:  zimní      A      letní  

                  (stejný kurz se opakuje v obou semestrech)  

    c) Dvousemestrový kurz  

9) Počet hodin v semestru: 

10) Pokud je kurz pouze 15 hodinový, uveďte část semestru 
konání kurzu 

(1. část 1. – 7. týden, 2. část 8. – 14. týden): 

11) Počet hodin na den: 

12) Den konání kurzu: 

13) Místo konání kurzu: 

14) Podmínky pro udělení zápočtu: 

15) Stručný sylabus kurzu: 

 

V Praze dne …………………….     ………………………............... 
        podpis garanta PVK 
 

 

Souhlasím s vyhlášením tohoto povinně volitelného kurzu. 

 

…….…….………………………………..         …..…………………………… 
jméno a příjmení vedoucího pracoviště   podpis vedoucího pracoviště 

 



 

Appendix to Dean’s Directive No. 2/2020       

 

COMPULSORY OPTIONAL COURSE 

1) Name of compulsory optional course: 

2) Name, department and telephone number of the course’s 
guarantor: 

3) Minimum number of participants: 

4) Maximum number of participants: 

5) Intended for students in year(s) and field: 

6) Intended for semester(s):  DESIGNATE  

    a) One-semester course:  winter   OR   summer 

    b) One-semester course:  winter   AND   summer 

                  (the same course is repeated in both semesters)  

    c) Two-semester course  

7) Number of hours per semester: 

8) If is 15 h course – which part of the semester is held: 

9)  Number of hours per day:  

10) Day on which course is held: 

11) Place at which course is held: 

12) Conditions of course recognition: 

13) Concise subject syllabus: 

 

 

In Prague, on ………………….    ……………………………............... 

                    Signature of the COC’s guarantor 
 

 

I agree with the announcement of this compulsory optional 
course. 

 
………………………………..……........   ……………………………..... 
First name and surname of the head    Signature of the head                                     

of department                                          of department 

 

 



 

příloha ke Směrnici děkana č. 2/2020      

 

STUDENTSKÁ  VĚDECKÁ  AKTIVITA 

 

1) Název SVA: 

 

 

2) Jméno, pracoviště a telefon školitele SVA: 

 

 

3) Počet účastníků SVA: 

 

 

4) Určeno pro ročník(y): 

 

 

 5) Stručný sylabus SVA: 

 

V Praze dne …………………….    ……………………………............... 

                             podpis školitele SVA 
 

Souhlasím s vyhlášením tohoto tématu Studentské vědecké 
aktivity. 

 

………………………………..…….…    ………………………………… 
jméno a příjmení vedoucího pracoviště             podpis vedoucího pracoviště  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Appendix to Dean’s Directive No. 2/2020        

 

STUDENT SCIENTIFIC ACTIVITY 

 

1) Name of the SSA: 

 

 

2) Name, department and telephone number of the SSA tutor: 

 

 

3) Number of participants in the SSA: 

 

 

4) Intended for students in year(s): 

 

 

 5) Concise SSA syllabus: 

 

In Prague, on ………………….    ……………………………............... 

                Signature of the SSA tutor  
 

I agree with the announcement of this topic of the Student 
Scientific Activity. 

 

………………………………..……........   ……………………………..... 
First name and surname of the head of department    Signature of the head of department 

 

 

 

 

 

 

 

 


