logo CZ černé

V Plzni dne 29. 5. 2019
Č. j.: UKLFP/137636/2018

OPATŘENÍ DĚKANA Č. 6/2019
PRAVIDL A PRO ROZDĚLOVÁNÍ STUDENTŮ
5. ROČNÍKU STUDIJNÍHO PROGRAMU
VŠEOBECNÉ LÉKAŘST VÍ NA STÁŽE V 6. ROČNÍKU
Čl. 1
Pravidla pro výpočet dosažených bodů
1.1 Každý student si vybere nemocnici pro stáž v 6. ročníku ve studijním informačním systému. Studentovi
jsou přiděleny body dle následujícího vzorce:
N=B+P
B = body získané za aktivitu během studia
P = 200 – (100 × prospěchový průměr za 1.–4. ročník)
Je-li prospěchový průměr 2 a horší, je P rovno nule

Čl. 2
Studijní informační systém
2.1
2.2

2.3
2.4
2.5

2.6

Přihlašování ve studijním informačním systému bude spuštěno ve vlnách podle dosažených bodů v průběhu
pěti po sobě následujících dní, a to vždy každý den ve 20:00 hod.
Harmonogram přihlašování:
1. den – N = 100 bodů a více
2. den – N = 75 až 99 bodů
3. den – N = 50 až 74 bodů
4. den – N = 25 až 49 bodů
5. den – N = 24 bodů a méně
Vedení fakulty si vyhrazuje možnost úpravy bodových limitů dle aktuální situace v daném 5. ročníku.
Studentovi, který si v daném termínu nemocnici nevybere, bude nemocnice přidělena studijním oddělením
podle kapacity jednotlivých nemocnic.
Další skutečnosti ovlivňující umístění studenta na stáž, např. zdravotní stav studenta, péče o osobu závislou,
stipendijní program nemocnice a jiné závažné důvody posuzuje konkrétně proděkan pro výuku všeobecného
lékařství a následně rozhoduje děkan fakulty.
Žádost o absolvování předstátnicové přípravy v zahraničí bude posuzována individuálně.
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Čl. 3
Seznam smluvních nemocnic
3.1

Seznam smluvních nemocnic, ve kterých student může vykonat stáž v 6. ročníku:
Plzeňský kraj

Domažlická nemocnice, a.s.
Fakultní nemocnice Plzeň (Lochotín a Bory)
Klatovská nemocnice, a.s.
Mulačova nemocnice + Privamed, a.s.
Rokycanská nemocnice, a.s.
Stodská nemocnice, a.s
Nemocnice České Budějovice, a.s.
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
Nemocnice Prachatice, a.s
Nemocnice Písek, a.s.
Nemocnice Strakonice, a.s.
Nemocnice Tábor, a.s.
Nemocnice Děčín, o.z.
Nemocnice Chomutov, o.z.
Nemocnice Most, o.z
Nemocnice Teplice, o.z
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Karlovarská krajská nemocnice, a.s.
NH Hospital, a.s. - Hořovice

Jihočeský kraj

Ústecký kraj

Karlovarský kraj
Středočeský kraj
3.2

Student si může zajistit stáž v 6. ročníku individuálně mimo smluvní nemocnice pouze za předpokladu, že
pobírá z dané nemocnice stipendium a zároveň tato nemocnice splňuje podmínku přítomnosti všech čtyř
základních oborů Všeobecného lékařství.

Čl. 4
Bodově ohodnocené aktivity v průběhu studia
4.1 Maximum bodů, které může student získat v průběhu studia, je 100 bodů.
4.2 Aktivity, za které jsou body udělovány, vycházejí z následující tabulky:
Aktivita

Popis

SVOČ

Studijní vědecko-odborná činnost; bodové ohodnocení za každý
rok, kdy student či jeho tým (tzn. jeho jméno je uvedeno v abstraktu
práce) prezentují výsledky na SVK
Jiné vědecké konference Bodové ohodnocení za každý rok, kdy student či jeho tým (tzn.
jeho jméno je uvedeno v abstraktu práce) prezentují výsledky na
konferenci nad rámec SVK LFP UK
Soutěž
Jedno až vícedenní akce, během které soutěží družstvo/zástupce
reprezentující LFP UK proti dalším družstvům/zástupcům jiných
lékařských fakult tuzemských i zahraničních
Jednodenní reprezentace Aktivní účast na jakékoli jednodenní akci, kterou organizuje nebo
fakulty
spoluorganizuje studijní oddělení LFP UK/ Akademický senát LFP
UK/ Kolegium děkana LFP UK
Sportovní reprezentace
Aktivní účast na reprezentaci fakulty ve sportovních soutěžích a
fakulty
utkáních, body jedenkrát za rok
Vícedenní akce
Aktivní účast na jakékoli akci trvající dva a více dnů, kterou organizuje
nebo spoluorganizuje studijní oddělení LFP UK/ Akademický senát
LFP UK/ Kolegium děkana LFP UK
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Aktivita

Popis

Vedoucí funkce

Bodové ohodnocení za rok členství ve vedení fakultou uznaného
studentského spolku
Bodové ohodnocení za rok členství v Akademickém senátu LFP UK
Bodové ohodnocení za rok členství v Akademickém senátu UK

Členství

Počet bodů

5
5
5

Čl. 5
Závěrečná ustanovení
5.1 Toto opatření děkana nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu děkana.

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA
děkan LF UK v Plzni
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