
 

UNIVERZITA  KARLOVA 
3. LÉKAŘSKÁ  FAKULTA 

Ruská 87, Praha 10 
 

V Praze dne, Prague: 30.06.2017  Počet listů/The number of letter: 1 
Č.j./Ref. No.: 9-16/2017-3.LF  Počet příloh/The number of Enc.: 0 
 

OPATŘENÍ DĚKANA, 
kterým se vydává Příkaz děkana č. 16/2017 

DEAN´S PROVISION 
Issuing the Dean’s Order No. 16/2017 

o termínech státních zkoušek v akademickém roce 2017/2018 
on dates of the State examination in the Academic Year 2017/2018 

 
MAGISTERSKÉ STUDIUM: VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ 
MASTER´S STUDY PROGRAM: GENERAL MEDICINE 

 
Část státní rigorózní zkoušky z Dětského lékařství 
Part of the State rigorous examination in in Paediatrics 
Místo konání: pracovna přednosty Kliniky dětí a dorostu  
Place: Office of the Head of the Children and Youth Clinic  
Termín konání:  Date:  
06.11.2017 07.11.2017 08.11.2017 09.11.2017 10.11.2017 04.12.2017 
29.01.2018 30.01.2018 31.01.2018 01.02.2018 02.02.2018 19.02.2018 
26.03.2018 27.03.2018 28.03.2018 29.03.2018 09.04.2018 28.05.2018 
11.06.2018 12.06.2018 13.06.2018 14.06.2018 15.06.2018 25.06.2018 
26.06.2018 10.09.2018 11.09.2018 
 
Max. počet zkoušených na 1 den: 10 
Max. number of students per day: 10 
 
Tento příkaz:   This order: 
je účinný dnem vydání //  is effective upon issue: 30.06.2017 
příkaz pozbývá platnosti dnem // is valid until:  12.09.2018 
neruší žádnou vnitřní normu  // obeys all internal regulation 
bude zveřejněn na úřední desce, na internetové stránce fakulty a ve VNS // will be 
published at official notice board, www.lf3.cuni.cz,  VNS 
zpracovalo studijní oddělení  // was compiled by the Study Division – K. Zburníková 
 

 
 
prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. 

děkan 3.LF 
Dean of  Third Faculty of Medicine 
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