V Praze 2. 9. 2019
Č.j.: UK3LF/153822/2019-6
Počet listů: 2

OPATŘENÍ DĚKANA,
kterým se vydává Směrnice č. 5/2019,
Stanovení odměn školitelům studentů po absolvování studia v doktorském studijním programu
uskutečňovaných na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a stanovení podmínek pro přiznání
stipendia po absolvování doktorského studijního programu uskutečňovaného na 3. lékařské
fakultě Univerzity Karlovy se zapracovaným dodatkem č. 1
Čl. 1
1. Tato směrnice upravuje obecná pravidla stanovená právními předpisy a vnitřními předpisy
Univerzity Karlovy do konkrétních podmínek 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (dále jen
„3. LF UK“), stanoví podmínky pro přiznání odměn školitelům studentů po absolvování studia v
doktorském studijním programu uskutečňovaných na 3. LF UK a stanoví podmínky pro přiznání
stipendia absolventům doktorských studijních programů uskutečňovaných na 3. LF UK.
Čl. 2
Stanovení odměn školitelům studentů po absolvování studia
v doktorském studijním programu uskutečňovaných na 3. LF UK
1. Školitelům studentů doktorských studijních programů uskutečňovaných na 3. LF UK v prezenční
nebo kombinované formě, kteří své studium absolvovali, se za podmínek stanovených tímto
opatřením vyplácí odměna. Výše odměny pro školitele je závislá na době studia studenta.
Konkrétní výše odměny se stanoví takto:
doba studia (v letech)
výše odměny v Kč

3

4

5

200.000

150.000

100.000

2. Do výše odměny stanovené v čl. 2 odst. 1 se započte odměna vyplacena podle opatření rektora
UK, kterým se stanoví podmínky pro poskytování odměn školitelům studentů po absolvování
studia v doktorském studijním programu.
3. Doba studia se pro účely tohoto opatření počítá v letech a stanoví se jako celá část celkového
počtu dnů, ve kterých student studoval v prezenční nebo kombinované formě studia děleného 365
a zvětšená o jednu. Jestliže zápis studenta ke studiu proběhl v období mezi 1. červnem a 30. září,
počítá se doba studia pro účely tohoto opatření až od 1. října. Pro účely tohoto opatření se do
doby studia započítává i doba všech předchozích studií téhož studijního programu na Univerzitě
Karlově, bylo-li předchozí studium ukončeno dle § 56 odst. 1 písm. a) a písm. b) zákona č.
111/1998 Sb., o vysokých školách. V případě druhého přijímacího řízení do doktorského studia
počátkem kalendářního roku se počítá doba studia s jednotným datem zápisu k 1. březnu.
4. Odměna se vyplácí příslušnému školiteli, který je v pracovním poměru k 3. LF UK, na základě
žádosti, a to nejpozději do jednoho roku poté, co student dané studium absolvoval. Na pozdější
žádosti nebude brán zřetel. Žádost školitele o přiznání odměny obsahuje následující údaje: jméno
studenta, včetně vnitrouniverzitní identifikace, doktorský studijní program, datum zápisu do
studia, datum absolvování studia, jméno školitele, nejvýznamnější publikace studenta jako 1.
autora, podpis školitele, vyjádření odd. administrativy vědy a výzkumu a proděkana.
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5. Ostatním školitelům se odměna vyplácí na základě dohody mimo pracovní poměr nebo příkazní
smlouvy.
6. O výši odměny školitele nebo školitelů anebo konzultanta v případě, kdy
a) během studia studenta došlo ke změně školitele nebo
b) konzultant se na vedení studenta významně podílel
rozhodne na základě návrhu proděkana děkan fakulty.
Čl. 3
Stanovení stipendií absolventům doktorských studijních programů uskutečňovaných na 3. LF
UK
1. Absolventům doktorských studijních programů uskutečňovaných na 3. LF UK (dále též jako
„student“ nebo „účastník řízení“ v prezenční nebo kombinované formě, kteří své studium řádně
absolvovali ve 3. až 5. ročníku, se za podmínek stanovených tímto opatřením vyplácí stipendium
podle čl. 15 Stipendijního řádu UK tj. stipendium z jiných zdrojů. Výše stipendia je závislá na
době studia studenta. Konkrétní výše stipendia se stanoví takto:
doba studia (v letech)
výše odměny v Kč

3

4

5

200.000

150.000

100.000

2. Doba studia se pro účely tohoto opatření počítá v letech a stanoví se jako celá část celkového
počtu dnů, ve kterých student studoval v prezenční nebo kombinované formě studia děleného 365
a zvětšená o jednu. Jestliže zápis studenta ke studiu proběhl v období mezi 1. červnem a 30. září,
počítá se doba studia pro účely tohoto opatření až od 1. října. Pro účely tohoto opatření se do
doby studia započítává i doba všech předchozích studií jakéhokoli studijního programu na
Univerzitě Karlově, bylo-li předchozí studium ukončeno dle § 56 odst. 1 písm. a) písm. b)
zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. V případě druhého přijímacího řízení do
doktorského studia počátkem kalendářního roku se počítá doba studia s jednotným datem zápisu
k 1. březnu.
3. Stipendium lze přiznat i vyplatit na základě žádosti studenta v případě, že student studium
ukončil řádně absolvováním a student podal žádost o přiznání stipendia podle čl. 3 odst. 1 v
době, kdy byl studentem.
Čl. 4
Závěrečná ustanovení
1. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 9. září 2019.
Zpracoval:

prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D., proděkanka pro doktorské studium
a studentskou vědeckou činnost
Mgr. Jaromír Chlapec, vedoucí Odd. adm. vědy a výzkumu

prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.
děkan
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