Lékařská fakulta v Plzni
Kontaktní informace
adresa:

Husova 3, 301 00, Plzeň

web:

http://www.lfp.cuni.cz

Den otevřených dveří
den otevřených dveří (magisterské studium):
26.1.2022
poznámka:
Den otevřených dveří se koná ve středu 26.1.2022 v Modré posluchárně UNIMEC,
alej Svobody 76, Plzeň. Začátky prezentací jsou v 9:00; 12:00 a 15:00 hod.

Poplatky za úkony spojené s přijímacím řízením
Magisterské studium
poplatek za papírovou formu přihlášky:
870 Kč
poplatek za elektronickou formu přihlášky:
820 Kč

Bankovní spojení
Pregraduální studium
banka:

Komerční banka

účet:

61633311/0100

IBAN:

CZ15 0100 0000 0000 6163 3311

konstantní symbol pro platbu složenkou:

0308

konstantní symbol pro platbu převodem:

0308
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Otevírané programy / obory
délka studijní program / obor

forma

typ

PS

Mgr.

5

M0911A350002

Zubní lékařství

PS

Mgr.

5

M0911A350003

Dentistry

PS

Mgr.

6

M0912A350003

Všeobecné lékařství

PS

Mgr.

6

M0912A350004

General Medicine

Informace o přijímacím řízení
Magisterské studium
Přijímací zkoušky se skládají formou písemného testu z fyziky, chemie a biologie.
Test se skládá ze 75 otázek (25 fyzika, 25 chemie, 25 biologie), vždy je správná jen
jedna odpověď. Za každou správnou odpověď získá uchazeč jeden bod. Maximální
počet bodů je 75. Na test dostane uchazeč časový limit 135 minut. Rozsah
požadovaných znalostí odpovídá učebním osnovám gymnázia. Pokud uchazeč o
studium požaduje modifikaci přijímacího řízení, jež by zohlednila praktický
funkční dopad jeho zdravotního postižení, podává jako součást přihlášky ke studiu
písemný požadavek se specifikací a zdůvodněním požadované úpravy. Vyjádření
odborníka nesmí být starší jednoho roku. V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 5
Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy zašle fakulta pozvánku k
přijímací zkoušce nejpozději 30 dní před datem jejího konání. Pozvánka bude
zaslána prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity. V
případě, že fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky, lze tuto
lhůtu přiměřeně zkrátit. Heslo pro vstup do elektronického systému obdrží uchazeč
po podání přihlášky ke studiu. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je
třeba zaplatit převodem na účet nebo složit přímo na účet v bance. Uchazeč, který
předchozí vzdělání absolvoval na zahraniční střední škole, předloží za účelem
doložení předchozího vzdělání některý z následujících dokladů: doklad o obecném
uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení středního
vzdělání v České republice (tzv. "nostrifikace"), nebo doklad o udělení Evropského
bakalaureátu, nebo zahraniční doklad o zahraničním středním vzdělání s maturitní
zkouškou, je-li v České republice podle jejích mezinárodních závazků automaticky
rovnocenný bez dalšího úředního postupu (maturitní vysvědčení ze Slovenska,
Polska, Maďarska, Slovinska), nebo zahraniční doklad o zahraničním
středoškolském vzdělání, který fakulta sama posoudí (poplatek 870 Kč). Detailní
informace týkající se způsobu prokázání splnění podmínky dosažení středního
vzdělání s maturitní zkouškou pro absolventy zahraničních středních škol naleznete
na webových stránkách fakulty, sekce Uchazeči. Doklady je nutné fyzicky zaslat na
adresu fakulty: Lékařská fakulta UK v Plzni, Husova 3, 30100 Plzeň nejpozději do
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31.8.2022. Poplatek uchazeč uhradí v okamžiku, kdy požádá o posouzení svého
zahraničního vzdělání v rámci přijímacího řízení, číslo účtu: 61633311/0100,
variabilní symbol 14252.

Náležitosti přihlášky
Magisterské studium
Přihláška ke studiu se podává především elektronicky. Pokud uchazeč o studium
požaduje modifikaci přijímacího řízení, jež by zohlednila praktický funkční dopad
jeho zdravotního postižení, podává jako součást přihlášky ke studiu požadavek se
specifikací a zdůvodněním požadované úpravy. Vyjádření odborníka nesmí být
starší jednoho roku. Žádost se podává nejpozději do 10.3.2022 a vyřizuje se
prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity.

M0911A350002 Zubní lékařství - 0911TA350002
(PS)
Kontaktní informace
kontaktní osoba:

Mgr. Jitka Treglerová

telefon:

+420377593432

fax:

+420377593439

e-mail:

jitka.treglerova@lfp.cuni.cz

Základní informace
počet přijatých v minul. akad. roce:

77

počet přihlášených v minul. akad. roce:

708

minimální předpokládaný počet přijímaných:

50

standardní doba studia:

5

3

Forma přihlášky
Forma přihlášky:

Listinná Elektronická

termín podání přihlášky 1:

28.02.2022

Základní podmínky pro přijetí dle zákona č.111/1998 o
vysokých školách (dále jen ZVŠ)
podmínky přijetí:
Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení
středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v
magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je
rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

Podmínky přijetí dle §49 odst. 1-3 (znalosti, schopnosti,
prospěch)
způsob ověření:

Přijímací zkouška

termín zkoušky od:

06.06.2022

do:

06.06.2022

náhradní termín:

28.06.2022

do:

28.06.2022

podmínky přijetí:
Přijímací zkoušky se konají formou písemného testu z fyziky, chemie a biologie. V testu je
75 otázek (25 z fyziky, 25 z chemie, 25 z biologie), v každé otázce existuje vždy jediná
správná nebo jediná nejpravděpodobněji správná odpověď. Za každou správnou odpověď
získává uchazeč jeden bod. V případě nesprávné odpovědi se body neodečítají. Uchazeči
dostanou na test časový limit 135 minut. 1.Podmínkou přijetí je složení přijímací zkoušky
z fyziky, chemie a biologie formou písemného testu a dosažení počtu bodů, které pro
přijetí stanoví děkan fakulty podle předpokládaného počtu přijatých. 2.V případě, že
stanoveného minimálního počtu bodů potřebného pro přijetí podle bodu 1. dosáhne více
uchazečů, a počet přijatých by přesáhl předpokládaný počet přijatých, bude sestaveno
pořadí těchto uchazečů (tj. pouze těch, kteří dosáhli minimálního počtu bodů
stanoveného podle bodu 1.) podle počtu bodů, které obdrželi za test z fyziky; přičemž
přijat bude takový počet uchazečů, který odpovídá zveřejněnému předpokládanému počtu
přijímaných.
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Podmínky přijetí dle §49 odst. 1-3 (zdravotní způsobilost)
zdravotní způsobilost:

požadavky nejsou

More information
charakteristika oboru:
Studijní program Zubní lékařství se studuje 5 let prezenční formou. První dva roky
studia jsou věnované teoretickým předmětům jako např. Anatomii, Fyziologii,
Histologii, Biologii, Biofyzice, Chemii a dalším předmětům, důraz je kladen i na
výuku cizích jazyků včetně Latiny, poté následují předměty preklinické a klinické.
Od prvního ročníku studenti absolvují výuku preklinického zubního lékařství, na
které navazuje výuka klinického zubního lékařství. Od druhého ročníku je součástí
studia i praxe v zubních ordinacích. Absolventi studijního programu Zubní
lékařství jsou kvalifikováni vykonávat činnost praktického zubního lékaře ve všech
zemích EU, uplatní se též při výuce, výzkumu a organizaci zdravotní péče. Jedná se
o studijní program bez specializace.
doporučená literatura, model. otázky:
Pro informaci uchazečů vydala fakulta tři soubory modelových otázek z fyziky,
chemie a biologie. Tyto soubory je možné zakoupit v E-shopu LF UK v Plzni
(http://eshop.lfp.cuni.cz/index.php). Rozsah požadovaných znalostí u přijímacích
zkoušek odpovídá učebním osnovám gymnázia.
přípravný kurz:
Pro uchazeče o magisterské studium organizuje fakulta přípravný kurz. Přihlášky na
přípravný kurz se podávají elektronicky.
informace o uplatnění absolventů:
Absolvent má dostatečné poznatky ze všech základních biologických i lékařských
oborů, na kterých je založena moderní péče o orální zdraví. Je schopen stanovit
diagnózu orálních i dentálních onemocnění a určit adekvátní terapii. Je prakticky
připraven pro poskytování základní léčebně preventivní péče na úrovni praktického
zubního lékaře u všech věkových kategorií. Absolvent je kvalifikován vykonávat
činnost praktického zubního lékaře ve všech zemích EU. Může se uplatnit též při
výuce, výzkumu a organizace zdravotní péče.
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M0911A350003 Dentistry - 0911TA350003 (PS)
telefon:

+420377593116

e-mail:

admission@lfp.cuni.cz

Základní informace
minimální předpokládaný počet přijímaných:

10

maximální počet přijímaných:

14

standardní doba studia:

5

Forma přihlášky
Forma přihlášky:

Listinná Elektronická

termín podání přihlášky 1:

30.04.2022

Základní podmínky pro přijetí dle zákona č.111/1998 o
vysokých školách (dále jen ZVŠ)
podmínky přijetí:
Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení
středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v
magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je
rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

Podmínky přijetí dle §49 odst. 1-3 (znalosti, schopnosti,
prospěch)
způsob ověření:

Přijímací zkouška

termín zkoušky od:

01.05.2022

do:

30.06.2022

náhradní termín:

01.07.2022

do:

15.07.2022

podmínky přijetí:
6

Přijímací zkouška pro studijní program v angličtině je organizována: 1. Na Lékařské fakultě
v Plzni, Lidická 1, 301 66 Plzeň, Česká republika 2. Spolupracujícími agenturami v
zahraničí - Portugalsko, Řecko, Itálie, Švédsko, Německo. Registrovaní uchazeči obdrží
emailem informaci o přesném datu, místě, čase a formě konání přijímací zkoušky.Přijímací
zkouška se skládá z testu z Chemie, Biologie a Fyziky s výběrem z několika možností
odpovědi - prezenční test. (on-line pohovor pouze v případě, který schválí děkan fakulty)
Požadavky jsou obdobné jako u britských zkoušek "A-levels". Celkem test obsahuje 75
otázek, z každého předmětu po 25 otázkách. Každá otázka má pouze jednu správnou
odpověď, která je ohodnocena 1 bodem. Špatné odpovědi nejsou penalizovány odečtením
bodů. Podmínkou přijetí je složení přijímací zkoušky z fyziky, chemie a biologie formou a
dosažení počtu bodů, které pro přijetí stanoví děkan fakulty podle předpokládaného počtu
přijatých. Testy jsou vytvořeny a opravovány univerzitními/fakultními profesory. Zároveň s
úspěšným složením přijímacího testu je vyžadováno jako nedílná součást podmínek pro
přijetí doložení legalizovaných dokumentů o ukončeném středoškolském vzdělání v
souladu s informacemi zveřejněnými na našich webových stránkách http://www.lfp.cuni.cz
/clanek/252-when-passed-the-entrance-examination-test-successfully.html . Dokumenty musí
být zaslané formou ověřené kopie poštou nebo doručeny osobně na adresu Studijní
oddělení pro studium v angličtině Husova 3 Lékařská fakulta v Plzni 301 00 Plzeň a to
nejpozději do 31. srpna 2022 spolu s potvrzením o zaplacení poplatku za posouzení - je-li
tento požadován. Uchazeči, kteří nesloží přijímací zkoušku úspěšně, ji nemohou opakovat
v tomtéž akademickém roce.

Podmínky přijetí dle §49 odst. 1-3 (zdravotní způsobilost)
zdravotní způsobilost:

požadavky nejsou

More information
charakteristika oboru:
Lékařská fakulta v Plzni nabízí výuku oborů všeobecné lékařství - General Medicine
a zubní lékařství - Dentistry, obojí v českém a anglickém jazyce. Pro studenty
všeobecného lékařství jsou první dva roky studia věnovány teoretickým disciplínám,
jako jsou anatomie, histologie, embryologie, biofyzika, biochemie a fyziologie.
Během třetího a čtvrtého roku studia se studenti věnují preklinickým předmětům
jako patologické anatomii, patologické fyziologii, mikrobiologii, imunologii a
farmakologii. Během třetího roku studia začíná také výuka u lůžka pacienta.
Poslední dva roky studia jsou plně věnovány klinickým předmětům. Pro studenty
zubního lékařství jsou první dva roky studia věnovány teoretickým disciplínám a
preklinickému zubnímu lékařství, třetí, čtvrtý a pátý ročník studia jsou věnovány
klinické stomatologii. Akademický rok je pro teoretické disciplíny a preklinické
předměty organizován na zimní a letní semestr. Každý semestr se skládá z
výukového období, po kterém následuje období zkouškové. Klinické předměty jsou
organizovány formou výukových bloků. Studijní obor všeobecné lékařství - General
Medicine a zubní lékařství - Dentistry nemají specializaci.
doporučená literatura, model. otázky:
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Syllabus přijímací zkoušky, seznam doporučené literatury a vzorový test z biologie,
chemie a fyziky jsou dostupné na našem webu www.lfp.cuni.cz - English version for Applicants.
přípravný kurz:
Lékařská fakulta v Plzni neorganizuje pro studující v angličtině přípravné kurzy k
přijímacím zkouškám.
informace o uplatnění absolventů:
Absolvent magisterského studijního programu Zubní lékařství disponuje
přehlednou znalostí oboru všeobecné medicíny v oblastech, jež se svými příčinami,
souvislostmi, projevy a léčbou vztahují k orofaciální soustavě. Absolvent vykazuje
fundované znalosti v oblasti praktického zubního lékařství, jež v sobě zahrnuje
lékařské působení v záchovném a dětském zubním lékařství, v ústní chirurgii,
protetické chirurgii, v parodontologii a v onemocněních ústní sliznice. Absolvent je
vybaven znalostmi z nástavbových a specializovaných oborů zubního lékařství v
míře, která umožňuje především preventivní a diagnostické působení a vytváří
předpoklady pro případné následné specializační studium.

Poplatek za studium
v cizím jazyce

školné [měna] / za období:

350000 CZK / rok

M0912A350003
Všeobecné
0912TA350003 (PS)
kontaktní osoba:

Kateřina Trylčová

telefon:

+420377593433

fax:

+420377593439

e-mail:

katerina.trylcova@lfp.cuni.cz

lékařství

Základní informace
počet přijatých v minul. akad. roce:

562

počet přihlášených v minul. akad. roce:

1941

minimální předpokládaný počet přijímaných:

290

standardní doba studia:

6

8

-

Forma přihlášky
Forma přihlášky:

Listinná Elektronická

termín podání přihlášky 1:

28.02.2022

Základní podmínky pro přijetí dle zákona č.111/1998 o
vysokých školách (dále jen ZVŠ)
podmínky přijetí:
Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení
středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v
magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je
rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

Podmínky přijetí dle §49 odst. 1-3 (znalosti, schopnosti,
prospěch)
způsob ověření:

Přijímací zkouška

termín zkoušky od:

06.06.2022

do:

06.06.2022

náhradní termín:

28.06.2022

do:

28.06.2022

podmínky přijetí:
Přijímací zkoušky se konají formou písemného testu z fyziky, chemie a biologie. V testu je
75 otázek (25 z fyziky, 25 z chemie, 25 z biologie), v každé otázce existuje vždy jediná
správná odpověď nebo jediná nejpravděpodobněji správná odpověď. Za každou správnou
odpověď získává uchazeč jeden bod, při nesprávné odpovědi v testu se body neodečítají.
Na test dostane uchazeč časový limit 135 minut. 1.Podmínkou přijetí je složení přijímací
zkoušky z fyziky, chemie a biologie formou písemného testu a dosažení počtu bodů, které
pro přijetí stanoví děkan fakulty podle předpokládaného počtu přijatých. 2.V případě, že
stanoveného minimálního počtu bodů potřebného pro přijetí podle bodu 1. dosáhne více
uchazečů, a počet přijatých by přesáhl předpokládaný počet přijatých, bude sestaveno
pořadí těchto uchazečů (tj. pouze těch, kteří dosáhli minimálního počtu bodů
stanoveného podle bodu 1.) podle počtu bodů, které obdrželi za test z fyziky; přičemž
přijat bude takový počet uchazečů, který odpovídá zveřejněnému předpokládanému počtu
přijímaných.
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Podmínky přijetí dle §49 odst. 1-3 (zdravotní způsobilost)
zdravotní způsobilost:

požadavky nejsou

Upuštění od přijímací zkoušky
možnost upuštění od přijímací zkoušky:

Ano

podmínky pro upuštění
od přijímací zkoušky:
1. Uchazeč musí být studentem posledního ročníku střední školy v České republice
ve školním roce 2021/2022 (4. ročník nebo analogicky 6. nebo 8. ročník u
víceletých gymnázií). 2. Uchazeč absolvoval na střední škole výuku českého jazyka*
po celou dobu studia na čtyřleté střední škole a na víceletých gymnáziích
analogicky v posledních čtyřech letech studia. *Pokud část střední školy byla
absolvována formou výměnného studia v zahraniční, bude posouzena žádost
individuálně, doba výměnného studia však nesmí přesáhnout dobu jednoho
školního roku. 3. Uchazeč absolvoval profilové předměty z fyziky, chemie, biologie
a matematiky ve všech čtyřech letech studia střední školy nebo analogicky v
posledních čtyřech ročnících víceletých gymnázií. (Žádost si může podat i uchazeč,
který v posledním ročníku studia na střední škole absolvoval místo povinné výuky
fyziky, chemie, biologie a matematiky povinné nebo povinně volitelné semináře –
seminář z biologie, seminář z chemie, seminář z fyziky, seminář z matematiky.) 4.
Výsledný průměr z profilových předmětů fyzika, chemie, biologie a matematika,
zaokrouhlený na dvě desetinná místa je nejvýše 1,20 včetně, sledovanými úseky
studia jsou u čtyřletých středních škol výroční (koncová) vysvědčení za 1., 2., 3.
ročník a pololetní vysvědčení 4. ročníku; u víceletých gymnázií analogicky za
poslední čtyři roky studia. 5. Uchazeč zašle v listinné podobě žádost o upuštění od
přijímací zkoušky a střední školou potvrzený originál katalogového listu nebo
úředně ověřené kopie vysvědčení. Tyto dokumenty zašle uchazeč na adresu
studijního oddělení LF UK v Plzni, Husova 3, 301 00 Plzeň, a to nejpozději do 15.
3. 2022 (rozhodující je datum odeslání). Výpočet průměru: Výsledný průměr je
podíl sumy číselných hodnot známek profilových předmětů, dosažených ve
sledovaných úsecích studia specifikovaných v podmínkách pro upuštění od
přijímací zkoušky (u čtyřletých středních škol výroční vysvědčení za 1., 2., 3. ročník
a pololetní vysvědčení za 4. ročník; u víceletých gymnázií analogicky za poslední
čtyři roky studia), a celkového počtu známek, které jsou započítány dle bodu 4
těchto podmínek. O upuštění od přijímací zkoušky musí uchazeč požádat v rámci
přijímacího řízení zahájeného na základě podané přihlášky ke studiu. Uchazeči, o
jejichž žádosti o upuštění od přijímací zkoušky nebude kladně rozhodnuto, budou
pozváni k přijímací zkoušce a o přijetí bude rozhodnuto na základě dosažených
výsledků.
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More information
charakteristika oboru:
Studijní program Všeobecné lékařství se studuje 6 let prezenční formou. První dva
roky studia jsou věnované teoretickým předmětům jako např. Anatomii, Fyziologii,
Histologii, Biologii, Biofyzice, Chemii a dalším předmětům, důraz je kladen i na
výuku cizích jazyků včetně Latiny, poté následují předměty preklinické jako např.
Mikrobiologie, Patologie, Patologická fyziologie, které přechází v předměty klinické
- Chirurgii, Pediatrii, Gynekologii a porodnictví, Internu a další. Od druhého
ročníku studenti absolvují v rámci studia praxi ve vybraných nemocnicích a
ordinacích praktických lékařů. Absolventi studijního programu Všeobecné lékařství
se uplatní ve všech zdravotnických zařízeních, v institucích biomedicínského
výzkumu, na univerzitách i odborných školách. Jedná se o studijní program bez
specializace.
doporučená literatura, model. otázky:
Pro informaci uchazečů vydala fakulta tři soubory modelových otázek z fyziky,
chemie a biologie. Tyto soubory je možné zakoupit v E-shopu LF UK v Plzni
(http://eshop.lfp.cuni.cz/index.php). Rozsah požadovaných znalostí u přijímacího
řízení odpovídá učebním osnovám gymnázia.
přípravný kurz:
Pro uchazeče o magisterské studium organizuje fakulta přípravný kurz. Do
přípravného kurzu se uchazeč přihlašuje elektronicky.
informace o uplatnění absolventů:
Absolvent získá široké vzdělání na přírodovědném, humanitním a etickém základě,
znalosti a základní praktické dovednosti ve všech teoretických, preklinických a
klinických oborech medicíny i potřebnou znalost organizace zdravotní péče. Je
schopen vědecky myslet a komunikovat, rozumět vzniku a průběhu onemocnění,
jeho léčbě a prevenci a poskytovat základní péči. Je připraven dále se vzdělávat v
kterékoliv lékařské specializaci. Absolvent se může uplatnit ve zdravotnických
zařízeních všech typů, v institucích biomedicínského výzkumu, na univerzitách i v
odborných školách.

M0912A350004 General Medicine - 0912TA350004
(PS)
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telefon:

+420377593116

e-mail:

admission@lfp.cuni.cz

Základní informace
minimální předpokládaný počet přijímaných:

80

maximální počet přijímaných:

105

standardní doba studia:

6

Forma přihlášky
Forma přihlášky:

Listinná Elektronická

termín podání přihlášky 1:

30.04.2022

Základní podmínky pro přijetí dle zákona č.111/1998 o
vysokých školách (dále jen ZVŠ)
podmínky přijetí:
Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení
středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v
magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je
rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

Podmínky přijetí dle §49 odst. 1-3 (znalosti, schopnosti,
prospěch)
způsob ověření:

Přijímací zkouška

termín zkoušky od:

01.05.2022

do:

30.06.2022

náhradní termín:

01.07.2022

do:

15.07.2022

podmínky přijetí:
Přijímací zkouška pro studijní program v angličtině je organizována: 1. Na Lékařské fakultě
v Plzni, Lidická 1, 301 66 Plzeň, Česká republika 2. Spolupracujícími agenturami v
zahraničí - Portugalsko, Řecko, Itálie, Švédsko, Německo. Registrovaní uchazeči obdrží
12

emailem informaci o přesném datu, místě, čase a formě konání přijímací zkoušky.Přijímací
zkouška se skládá z testu z Chemie, Biologie a Fyziky s výběrem z několika možností
odpovědi - prezenční test. (on-line pohovor pouze v případě, který schválí děkan fakulty)
Požadavky jsou obdobné jako u britských zkoušek "A-levels". Celkem test obsahuje 75
otázek, z každého předmětu po 25 otázkách. Každá otázka má pouze jednu správnou
odpověď, která je ohodnocena 1 bodem. Špatné odpovědi nejsou penalizovány odečtením
bodů. Podmínkou přijetí je složení přijímací zkoušky z fyziky, chemie a biologie a
dosažení počtu bodů, které pro přijetí stanoví děkan fakulty podle předpokládaného počtu
přijatých. Testy jsou vytvořeny a opravovány univerzitními/fakultními profesory. Zároveň s
úspěšným složením přijímacího testu je vyžadováno jako nedílná součást podmínek pro
přijetí doložení legalizovaných dokumentů o ukončeném středoškolském vzdělání v
souladu s informacemi zveřejněnými na našich webových stránkách http://www.lfp.cuni.cz
/clanek/252-when-passed-the-entrance-examination-test-successfully.html. Dokumenty musí
být zaslané formou ověřené kopie poštou nebo doručeny osobně na adresu Studijní
oddělení pro studium v angličtině Husova 3 Lékařská fakulta v Plzni 301 00 Plzeň a to
nejpozději do 31. srpna 2022 spolu s potvrzením o zaplacení poplatku za posouzení - je-li
tento požadován. Uchazeči, kteří nesloží přijímací zkoušku úspěšně, ji nemohou opakovat
v tomtéž akademickém roce. Uchazeč, který úspěšně složí přijímací zkoušku dosažením
požadovaného počtu bodů a doloží doklady o středoškolském vzdělání v souladu s
platnou legislativou, bude přijat ke studiu. O přijetí ke studiu rozhoduje děkan fakulty.
Přijatí studenti se zapisují ke studiu na Lékařské fakultě v Plzni v září téhož roku.

Podmínky přijetí dle §49 odst. 1-3 (zdravotní způsobilost)
zdravotní způsobilost:

požadavky nejsou

More information
informace o uplatnění absolventů:
Nemáme sdružené studium.

Poplatek za studium
v cizím jazyce

školné [měna] / za období:

350000 CZK / rok
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