UNIVERZITA KARLOVA
3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY
PŘIJÍMACÍ

ZKOUŠKY

konané
dne 2. července 2018

K přijímací zkoušce
se dostavte:
1) s PLATNÝM občanským průkazem,
popř. cestovním pasem
či povolením k pobytu
2) se svou vytištěnou pozvánkou, na které
je uvedeno Vaše číslo/a uchazeče na

řádný termín,
pod kterým/i budete
přijímací zkoušku konat
a se svou pozvánkou na náhradní
termín.
3) s úředně ověřenou kopií maturitního
vysvědčení nebo úředně ověřeným
dokladem o rozhodnutí či osvědčení o
uznání středního vzdělání

Z důvodu ochrany
osobních údajů uchazečů
nebudou podávány
telefonické informace
o výsledku přijímací zkoušky

ČASOVÝ HARMONOGRAM PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
pro uchazeče, kteří se přihlásili
na magisterský studijní program
VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ a zároveň i na bakalářský studijní obor
DENTALNÍ HYGIENISTKA nebo FYZIOTERAPIE

PONDĚLÍ 2. července 2018
7.00 hodin

zahájení prezence uchazečů v Syllabově posluchárně

8.00 hodin

zahájení 1. kola přijímací zkoušky

cca 11.30 hodin

ukončení 1. kola přijímací zkoušky

od cca 12.30 do 13.00 hodin

zveřejnění výsledků 1. kola přijímací
zkoušky
– POUZE písemně ve vestibulu pod
č. uchazeče

V případě, že jste byl(a) zařazen(a) mezi uchazeče postupující do 2. kola:

GRATULUJEME
V čase dle rozpisu, který bude zveřejněn ve vestibulu fakulty, se dostavte do
3. podlaží, před učebnu 331.
Na ústní pohovory jsou uchazeči rozděleni do skupin ve dvacetiminutových
intervalech dle rozpisu (první skupina se dostaví v 13.30 hod.).

VÝSLEDKY

přijímací zkoušky budou zveřejněny v úterý 3. července
2018 ve vestibulu fakulty a na webové stránce fakulty v aplikaci
Studijního informačního systému pouze pod číslem uchazeče.

Upozorňujeme, že termín zveřejnění výsledků je pouze orientační.

Zápis přijatých uchazečů z náhradního termínu do
prvních ročníků bude probíhat výhradně
4. září 2018 v budově 3. LF, Ruská 87, Praha 10.
Zápis bude zahájen v 9.00 hodin
– je nutné dodržet tuto stanovenou hodinu.

ČASOVÝ HARMONOGRAM PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
pro uchazeče, kteří se přihlásili na bakalářský studijní obor
Fyzioterapie

PONDĚLÍ 2. července 2018
7.00 hodin

zahájení prezence uchazečů v Syllabově posluchárně

8.00 hodin

zahájení přijímací zkoušky

cca v 10.30 hodin

ukončení přijímací zkoušky

od cca 12.30 do 13.00 hodin

zveřejnění výsledků 1. kola přijímací
zkoušky
– POUZE písemně ve vestibulu pod
č. uchazeče

V případě, že jste byl(a) zařazen(a) mezi uchazeče postupující do 2. kola:

GRATULUJEME
V čase dle rozpisu, který bude zveřejněn ve vestibulu fakulty, se dostavte do
3. podlaží, před učebnu 331.
Na ústní pohovory jsou uchazeči rozděleni do skupin ve dvacetiminutových
intervalech dle rozpisu (první skupina se dostaví v 13.30 hod.).

VÝSLEDKY

přijímací zkoušky budou zveřejněny v úterý 3. července
2018 ve vestibulu fakulty a na webové stránce fakulty v aplikaci
Studijního informačního systému pouze pod číslem uchazeče.

Upozorňujeme, že termín zveřejnění výsledků je pouze orientační.

Zápis přijatých uchazečů z náhradního termínu do
prvních ročníků bude probíhat výhradně
4. září 2018 v budově 3. LF, Ruská 87, Praha 10.
Zápis bude zahájen v 9.00 hodin
– je nutné dodržet tuto stanovenou hodinu.

ČASOVÝ HARMONOGRAM PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
pro uchazeče, kteří se přihlásili
na bakalářský studijní obor
Dentální hygienistka
PONDĚLÍ 2. července 2018
7.00 hodin

zahájení prezence uchazečů v Syllabově posluchárně

8.00 hodin

zahájení přijímací zkoušky

cca v 10.30 hodin

ukončení přijímací zkoušky

VÝSLEDKY:
DENTÁLNÍ HYGIENISTKA
VÝSLEDKY

přijímací zkoušky budou zveřejněny v úterý 3. července
2018 ve vestibulu fakulty a na webové stránce fakulty v aplikaci
Studijního informačního systému pouze pod číslem uchazeče.

Upozorňujeme, že termín zveřejnění výsledků je pouze orientační.

Zápis přijatých uchazečů z náhradního termínu do
prvních ročníků bude probíhat výhradně
4. září 2018 v budově 3. LF, Ruská 87, Praha 10.
Zápis bude zahájen v 9.00 hodin
– je nutné dodržet tuto stanovenou hodinu.

ČASOVÝ HARMONOGRAM PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
pro uchazeče, kteří se přihlásili na bakalářský studijní obor
VŠEOBECNÁ SESTRA
forma prezenční
nebo
forma kombinovaná

PONDĚLÍ 2. července 2018
7.00 hodin

zahájení prezence uchazečů v Syllabově posluchárně

8.00 hodin

zahájení 1. kola přijímací zkoušky

cca v 10.15 hodin
od cca 12.30 hodin

ukončení 1. kola přijímací zkoušky
zveřejnění výsledků 1. kola přijímací zkoušky
– POUZE písemně ve vestibulu pod č. uchazeče

V případě, že jste byl(a) zařazen(a) mezi uchazeče postupující do 2. kola:

GRATULUJEME
V čase dle rozpisu, který bude zveřejněn ve vestibulu fakulty, se dostavte do
3. podlaží, před učebnu 331.
Na ústní pohovory jsou uchazeči rozděleni do skupin ve dvacetiminutových
intervalech dle rozpisu (první skupina se dostaví v 13.30 hod.).

VÝSLEDKY

přijímací zkoušky budou zveřejněny v úterý 3. července
2018 ve vestibulu fakulty a na webové stránce fakulty v aplikaci
Studijního informačního systému pouze pod číslem uchazeče.

Upozorňujeme, že termín zveřejnění výsledků je pouze orientační.

Zápis přijatých uchazečů z náhradního termínu do
prvních ročníků bude probíhat výhradně
4. září 2018 v budově 3. LF, Ruská 87, Praha 10.
Zápis bude zahájen v 9.00 hodin
– je nutné dodržet tuto stanovenou hodinu.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO UCHAZEČE,
KTEŘÍ ÚSPĚŠNĚ VYKONAJÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKU
NA 3. LÉKAŘSKOU FAKULTU UK
Zápis přijatých uchazečů z náhradního termínu do
prvních ročníků bude probíhat výhradně
4. září 2018 v budově 3. LF, Ruská 87, Praha 10.
Zápis bude zahájen v 9.00 hodin
– je nutné dodržet tuto stanovenou hodinu.
K zápisu přineste:
 občanský průkaz, popř. cestovní pas nebo povolení k pobytu
 1 průkazovou fotografii (35 x 45 mm)
Tradiční a Vám velmi prospěšnou akcí je čtyřdenní vstupní
soustředění budoucích posluchačů prvních ročníků všech studijních
programů naší fakulty, které se uskuteční:
v termínu od 9. září - 12. září 2018 (Všeobecné lékařství)
a v termínu od 12. září - 15. září 2018 (Všeobecné lékařství)
a v termínu od 15. září – 18. září 2018 (bakalářské obory)
ve výcvikovém středisku Univerzity Karlovy v Dobronicích.
Vše bude upřesněno u zápisu.
Podmínkou účasti na vstupním soustředění v Dobronicích je:
 REGISTRACE na vstupní soustředění na webových stránkách
dobronice.3lf.cuni.cz a uhrazení poplatku, a to nejpozději
do 27. července 2018.
 řádný zápis do studia

