Opatření děkana č. 1/2019
Pravidla pro průběh přijímací zkoušky na Lékařské fakultě v Plzni pro
akademický rok 2019/2020
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1.1 Toto opatření děkana upravuje podrobnosti pro přijímací zkoušku a její průběh na
Lékařské fakultě v Plzni Univerzity Karlovy (dále jen „fakulta“) v souladu s Řádem
přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy, v aktuálním znění (dále jen „Řád
přijímacího řízení“).
1.2. Uchazečem se rozumí uchazeč o studium ve smyslu ustanovení § 50 zákona č.
111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o
vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. Studentem se stává uchazeč až dnem
zápisu do studia.

Čl. 3
Průběh přijímací zkoušky do magisterských studijních programů v anglickém
jazyce
3.1. Uchazeč během zkoušky nenarušuje její průběh a respektuje pokyny dozoru.
3.2. Při přijímací zkoušce může uchazeč používat pouze jednoduchou kapesní
kalkulačku.
3.3. Uchazeč musí použít pro vyplňování odpovědí v přijímacích testech pouze
inkoustovou propisovací tužku nebo pero, nelze používat obyčejnou grafitovou tužku
ani jiný typ psacích potřeb.
3.4. V průběhu přijímací zkoušky je nepřípustné používat mobilní telefony, přenosné
počítače a jiná komunikační a elektronická zařízení. Všechny tyto přístroje musí být
během zkoušky vypnuty. Rovněž není možné používat jakýkoli druh pomocné literatury
a studijních materiálů (slovníky, encyklopedie, tabulky apod.).
3.5. Je zakázáno během zkoušky opisovat a umožnit opisování jinému uchazeči.
3.6. Opustí-li uchazeč místnost v průběhu testu, má se za to, že uchazeč daný test
dokončil a není možné se k vyplňování testu znovu vrátit.
3.7. Pokud uchazeč poruší pravidla pro přijímací zkoušky, je ze zkoušky vyloučen bez
nároku na náhradní termín.
3.8. V případě neúspěchu u přijímací zkoušky není možné pro daný akademický rok
konat tuto zkoušku opakovaně.
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Čl. 5
Společná a závěrečná ustanovení
5.1. Uchazeč má právo požádat o nahlédnutí do svého spisu až po oznámení rozhodnutí.1
Žádost o nahlédnutí se podává děkanovi fakulty v listinné podobě a musí obsahovat
jméno a příjmení uchazeče, kontaktní údaje (adresu, telefon, e-mailovou adresu) a
vlastnoruční podpis uchazeče.
5.2. Nahlédnutí do spisu uchazeče magisterského studijního programu v českém jazyce
se provádí po domluvě se studijním oddělením, namísto umožnění nahlédnutí do spisu
je možné uchazeči poskytnout kopii spisu. Nahlédnutí do spisu uchazeče magisterského
studijního programu v anglickém jazyce se provádí výhradně po domluvě s proděkanem
pro paralelní výuku magisterských programů v angličtině a se studijním oddělením pro
studium v angličtině. Nahlédnutí do spisu uchazeče doktorského studijního programu se
provádí po domluvě s oddělením pro vědu a výzkum.
5.3. Opatření děkana č. 1/2018 se zrušuje.
5.4. Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu děkana.
This translation is for informative purpose only and has no legal value. In case where the
English translation may not be quite clear, the Czech version of the Dean´s Measure is
binding.
Dean´s Measure No. 1/2019
Rules of the Entrance Examination procedure at the Faculty of Medicine in Pilsen
for the Academic year 2019/2020
Art. 1
Introductory Provisions
1.1. This Dean´s Measure specifies the details of the Entrance Examination and its
procedure at the Faculty of Medicine in Pilsen, Charles University („the Faculty“), in
accordance with the Code of Admissions Procedure of Charles University, as amended
(„the Admission Procedure Rules“).
1.2. The applicant is an applicant for study within the meaning of § 50 of Act No.
111/1998 Coll., on Higher Education Institutions and on Amendment and Supplement to
Other Acts (Higher Education Act), as amended. The applicant becomes student on the
day of enrolment.

1

In accordance with § 50 (5) the Higher Education Act.
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Art. 3
The Procedure of the Entrance Examination for the Parallel Study Programme in
English
3.1. During the entrance examination, the applicant does not disrupt its process and
respects instructions of the supervisors.
3.2. During the entrance examination, the applicant may only use a simple pocket
calculator.
3.3. The applicant may only use an ink pen or a ballpoint pen to fill in the answers to the
entrance examination tests; a graphite pencil or any other type of writing tools may not
be used.
3.4. During the entrance examination, it is impermissible to use mobile phones, portable
computers and other communication and electronic devices. All these devices must be
turned off during the entrance examination. It is also not possible to use any kind of
auxiliary literature and study materials (dictionaries, encyclopaedias, tablets, etc.).
3.5. It is forbidden to copy and to allow a copying of another applicant during the
entrance examination.
3.6. If the applicant leaves the room during the test, they are considered to have the test
completed and they are not allowed to continue filling in the test.
3.7. If the applicant violates the rules of the entrance examination, they are excluded
from the exam without the right to sit the substitute entrance examination term.
3.8. In case of failure in the entrance examination, it is not possible to take this
examination repeatedly for the given academic year.
Art. 5
Transitional and Final Provisions
5.1. The applicant has the right to request to consult their own file only after a decision
has been notified to them. The request to consult their own file is submitted to the Dean
of the Faculty in a paper form and must contain the applicant´s name and surname,
contact details (address, telephone, e-mail address) and a handwritten signature of the
applicant.
5.2. To consult the file of the applicant of the Master´s programmes of Study in Czech can
be realized after an agreement with Student´s Affairs Department, a copy of the file may
be provided to the applicant instead of allowing access to the file. To consult the file of
the applicant of the Parallel Study Programme in English can only be realized after an
agreement with the Vice-Dean (Academic) and with the Department for Medical Studies
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in English. To consult the file of the applicant of the Doctoral Programmes of study can
be realized after an agreement with the Department of Science and Research.
5.3. The measure No. 1/2018 is repealed.
5.4. This measure comes into force and becomes effective on the date of the Dean´s
signature.
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