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Směrnice děkana 3. LF UK o podmínkách pro studenty prezenční formy postgraduálního studia na
klinických pracovištích 3.LF UK.
Tato směrnice upravuje podmínky, za kterých studují a pracují studenti prezenční formy
postgraduálního doktorského studia biomedicíny na klinických pracovištích 3.LF UK.
Přednostové klinických pracovišť 3.LF UK jsou povinni dodržovat následující pravidla, týkající se
náplně studia a činnosti postgraduálních studentů v prezenční formě:
1. Hlavním cílem prezenční formy postgraduálního studia biomedicíny je studium ve zvoleném oboru
a aktivní zapojení do výzkumné práce směřující k cíli studia – tedy k jeho úspěšnému dokončení a
získání titulu „PhD.“
2. Studenti mohou (na základě své písemné žádosti) současně být zapojeni do specializační přípravy
ve zvoleném klinickém oboru, avšak tato činnost se nesmí stát převažující náplní jejich práce.
Maximální povolený čas strávený klinickou činností (přípravou na atestaci) odpovídá rozsahu 50%
úvazku denní pracovní doby. Případné pohotovostní služby mohou být nad rámec těchto 50%.
3. Pracovní úvazek studenta v roli lékaře ve zdravotnickém zařízení (FNKV či jiná spolupracující
zdravotnická zařízení 3.LF UK) musí odpovídat skutečnému času strávenému klinickou prací. Při
úvazku 50% tedy student smí strávit maximálně 6 měsíců v roce (+ pohotovostní služby bez omezení
dle zájmu studenta) klinickou (lékařskou) praxí. Zbytek roku musí mít student možnost soustavného
studia a vědecké práce.
4. Reálný zápočet klinické praxe k atestaci musí odpovídat času skutečně strávenému klinickými
činnostmi v souladu s příslušným vzdělávacím programem.
Uvedené body 1-4 jsou přednostové klinik povinni dodržovat.
Přednostům klinik se dále doporučují jako základní dva modely zapojení postgraduálních studentů
biomedicíny (prezenční formy) tyto dvě varianty:

a) Postgraduální studium + lékařský úvazek ve výši 0,5
b) Postgraduální studium bez lékařského úvazku s písemnou garancí děkana 3.LF UK a ředitele
FNKV, že v případě přijetí článku uchazeče s vlastními výsledky k publikaci do časopisu s impakt
faktorem > 1,0 dle Web of Science bude takto úspěšnému uchazeči (je-li prvním autorem článku)
garantováno lékařské místo v rozsahu 0,5 až 1,0 úvazku s možností přípravy k atestaci.




Tato směrnice je účinná dnem vydání
Bude zveřejněna na úřední desce, na internetových stránkách fakulty
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