Informace pro studenty posledních ročníků zdravotnických
nelékařských oborů na 1. LF UK k SZZK
1.

Studijní a zkušební řád UK stanovuje, že je třeba získat normální počet kreditů v každém
ročníku. Pravidla pro organizaci studia na 1. LF UK stanovují dle čl. 3 odst. 1 a 2, že lze
získat i minimální počet kreditů, ale nesmí to být ve dvou po sobě jdoucích
ročnících/úsecích studia. V posledním ročníku/úseku nelze výjimku na minimální počet
kreditů uplatnit. Kredity se počítají kumulativně.
Normální počet kreditů

Minimální počet kreditů

1. Ročník/úsek

60

50

2. Ročník/úsek

120

110

3. Ročník/úsek

180

180 bez výjimky

V posledním ročníku je tedy nutné získat normální počet kreditů vždy bez výjimky.
 Bakaláři 3. ročník – 180 kreditů
 Magistři 2. ročník – 120 kreditů
Je vhodné si zapsat v termínu elektronických zápisů na letní semestr dle harmonogramu
příslušného akademického roku v posledním ročníku volitelné předměty navíc, ale
pozor, kredity za volitelné předměty se započítávají jako efektivní jen do max. 9
kreditů za každý akademický rok. Kredity nad rámec efektivních se pro kontrolu
studia nezapočítávají, i když je získáte!

2.

Po splnění všech povinných předmětů a dosažení normálního počtu kreditů je potřeba
dojít osobně na studijní oddělení s Výkazem o studiu (indexem). Studijní oddělení vystaví
výpis splněných předmětů (student jej odevzdává na klinice). Student dále na studijním
oddělení dostane formulář výstupního listu.

3.

Výstupní list student odevzdává od 4. do 8. pracovního dne po úspěšném splnění státní
závěrečné zkoušky na studijní oddělení.
VÝSTUPNÍ LIST ABSOLVENTA naleznete zde:

https://www.lf1.cuni.cz/formulare-pro-studenty

4.

Neuspěje-li student u státní zkoušky, resp. každé její části, má možnost konat nesplněnou
studijní povinnost ve dvou opravných termínech. Další termín se pro konání státní
zkoušky ani její části nepřipouští a nesplní-li student státní zkoušku ani ve druhém
opravném termínu, nesplnil požadavky studia dle Studijního a zkušebního řádu a studium
mu bude ukončeno.

5.

Kontakty:
ADIKTOLOGIE
Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze, Apolinářská 4, Praha 2
https://www.adiktologie.cz/ – termíny odevzdání kvalifikačních prací, seznam a termíny
odevzdání doprovodných dokumentů, termíny jednotlivých SZZK
kontaktní osoba: PhDr. Michaela Malinová, michaela.malinova@lf1.cuni.cz
FYZIOTERAPIE, ERGOTERAPIE
Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze, Albertov 7, Praha 2
https://rehabilitace.lf1.cuni.cz/
kontaktní osoba: Marie Balšánková, marie.balsankova@lf1.cuni.cz
PORODNÍ ASISTENTKA
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
http://gynpo.lf1.cuni.cz/
kontaktní osoba: Mgr. Miluše Kulhavá, miluse.kulhava@lf1.cuni.cz
NUTRIČNÍ TERAPEUT, NUTRIČNÍ SPECIALISTA
3. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze
https://int3.lf1.cuni.cz/
kontaktní osoba: Ing. Marie Mentlíková, marie.mentlikova@lf1.cuni.cz
VŠEOBECNÁ SESTRA, INTENZIVNÍ PÉČE
Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK
https://utpo.lf1.cuni.cz/
kontaktní osoba: Mgr. Pavla Kordulová, pavla.kordulova@lf1.cuni.cz

Tento dokument distribuuje rovněž Studijní oddělení 1. LF UK prostřednictvím
ročníkových e-mailů.

