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UNIVERZITA KARLOVA
LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ
ZMĚNA
PRAVIDEL PRO ORGANIZACI STUDIA
NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ

Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové
se podle § 27 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 1, 2 písm. f) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých
školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“), v souladu se Studijním
a zkušebním řádem Univerzity Karlovy, v platném znění, podle čl. 18 Statutu Lékařské
fakulty v Hradci Králové, v platném znění a čl. 13 Jednacího řádu Akademického senátu
Lékařské fakulty v Hradci Králové, v platném znění, usnesl na tomto vnitřním předpisu,
změně Pravidel pro organizaci studia na Lékařské fakultě v Hradci Králové:

Čl. I
Pravidla pro organizaci studia na Lékařské fakultě v Hradci Králové ze dne 29. května 2017
(dále jen „Pravidla“) se mění takto:

1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

V čl. 3 se slova „k čl. 5 odst. 6 Studijního a zkušebního řádu univerzity“ nahrazují slovy
„k čl. 5 odst. 11 Studijního a zkušebního řádu univerzity“.
V čl. 6 se slova „k čl. 8 odst. 3, 4, 5, 7, 9, 13 a 14 Studijního a zkušebního řádu
univerzity“ nahrazují slovy „k čl. 8 odst. 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 14 a 15 Studijního
a zkušebního řádu univerzity.“.
V čl. 6 odst. 6 se ve větě druhé slovo „druhém“ nahrazuje slovem „prvním“ a slova
„a prvním opravném“ se zrušují.
V čl. 6 odst. 6 se věta třetí zrušuje.
V čl. 6 se na konci odstavce 6 doplňují věty „Student skládá druhý opravný termín ústní
zkoušky z povinného nebo povinně volitelného předmětu před zkušební komisí
složenou minimálně ze dvou zkoušejících, a to i v případě poprvé zapsaného
předmětu.“.
V čl. 6 odstavec 9 zní:
„9. Výsledek vykonaného zápočtu a zkoušky zapíše zkoušející bez zbytečného prodlení
do SIS.“.
V čl. 6 se doplňuje odstavec 11, který zní:
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8.
9.
10.

11.

12.

„11. Kontrolu studia předmětu lze konat zcela distančně nebo částečně distanční formou
za podmínek stanovených ve Studijním a zkušebním řádu univerzity. Garant
předmětu musí v dostatečném předstihu informovat studenta o podmínkách
distanční kontroly studia předmětu. Ústní kontrola studia předmětu
probíhá prostřednictvím prostředku komunikace na dálku zpravidla se zapnutou
kamerou a mikrofonem studenta. V případě přerušení komunikace mezi studentem
a zkoušejícími trvajícím déle než 2 minuty se kontrola studia předmětu přeruší.
V tomto případě zkoušející na základě délky a obsahu dosavadního průběhu
kontroly studia předmětu rozhodne o jejím ukončení a přidělení klasifikace nebo
o pokračování v kontrole studia předmětu po obnovení komunikace a o přidělení
dalších nebo doplňujících zkušebních otázek. Nepodaří-li se obnovit komunikaci
mezi studentem a zkoušejícím do 15 minut a nerozhodl-li zkoušející o ukončení
kontroly studia předmětu a přidělení klasifikace, rozhodne zkoušející o konání
kontroly studia předmětu v novém termínu. O přerušení spojení provede zkoušející
záznam v SIS. Další podrobnosti stanoví opatření děkana. “.
V čl. 7 se slova „k čl. 8 odst. 16 a 17 Studijního a zkušebního řádu univerzity“ nahrazují
slovy „k čl. 8 odst. 17 a 18 Studijního a zkušebního řádu univerzity“.
V čl. 7 odst. 1 větě první a odst. 2 se za slovo „zahraničí“ vkládají slova „nebo v rámci
studia v akreditovaném vzdělávacím programu na vyšší odborné škole“.
V čl. 8 se slova „k čl. 9 odst. 2, 3, 4, 5, 9, 10 Studijního a zkušebního řádu univerzity“
nahrazují slovy „k čl. 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 14 a 15 Studijního a zkušebního řádu
univerzity“.
V čl. 8 se na konci odstavce 7 doplňuje věta „Druhého opravného termínu státní zkoušky
se účastní proděkan fakulty nebo jiná osoba prověřená děkanem fakulty; tato osoba není
členem komise a účastní se veřejné i neveřejné části státní zkoušky.“.
V čl. 8 se doplňuje odstavec 9, který zní:
„9. Státní zkoušku nebo její část lze konat zcela distančně nebo částečně distanční
formou za podmínek stanovených ve Studijním a zkušebním řádu
univerzity. Garant studijního programu musí v dostatečném předstihu informovat
studenta o podmínkách konání státní zkoušky nebo její části distanční formou.
Státní zkouška nebo její část probíhá prostřednictvím prostředku komunikace na
dálku se zapnutou kamerou a mikrofonem studenta. V případě přerušení
komunikace mezi studentem a zkoušejícími trvajícím déle než 2 minuty se státní
zkouška nebo její část přeruší. V tomto případě předseda zkušební komise na
základě délky a obsahu dosavadního průběhu státní zkoušky nebo její části
rozhodne o jejím ukončení a přistoupení zkušební komise ke klasifikaci nebo o
pokračování státní zkoušky nebo její části po obnovení spojení a o přidělení dalších
nebo doplňujících zkušebních otázek. Nepodaří-li se obnovit komunikaci mezi
studentem a zkoušejícími do 15 minut a nerozhodl-li předseda zkušební komise o
ukončení státní zkoušky nebo její části a přistoupení zkušební komise ke klasifikaci,
rozhodne předseda zkušební komise o konání státní zkoušky nebo její části v novém
termínu. O přerušení spojení a o dalším postupu státní zkoušky nebo její části
provede předseda zkušební komise záznam do protokolu o státní zkoušce. Další
podrobnosti stanoví opatření děkana.“.
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13.
14.
15.

16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.

V čl. 9 písm. b) se slovo „neprospěl“ nahrazuje slovem „neprospěl/a“.
V čl. 9 písm. d) se za slovo „student“ vkládají slova „magisterského studijního
programu“.
V čl. 9 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které
zní:
„e) student bakalářského studijního programu byl ve všech částech státní zkoušky
klasifikován známkou „výborně“; současně státní zkoušku nebo její část nekonal
opakovaně.“.
V čl. 11 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Předsedou oborové rady je garant
příslušného doktorského studijního programu.“.
V čl. 11 se doplňují odstavce 5 až 10, které znějí:
„5. Oborová rada zasedá dle potřeby, nejméně však jednou ročně. Její zasedání svolává
a řídí předseda oborové rady, příp. jím pověřený člen oborové rady v době
nepřítomnosti předsedy oborové rady (dále jen „předseda oborové rady“).
6. Jsou-li pro to důvody zvláštního zřetele hodné může předseda oborové rady
rozhodnout o uskutečnění jednání oborové rady prostřednictvím prostředku
komunikace na dálku.
7. Oborová rada je způsobilá se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích
členů.
8. O návrhu oborová rada rozhoduje hlasováním. Hlasování je veřejné. Tajným
hlasováním rozhoduje oborová rada o personálních záležitostech nebo vznese-li
požadavek na tajné hlasování alespoň jeden z členů oborové rady. Návrh je přijat,
vyslovila-li s ním souhlas nadpoloviční většina přítomných členů oborové rady.
9. Z jednání oborové rady se pořizuje zápis, který schvaluje předseda oborové rady.
10. V případech, které nesnesou odkladu nebo k jejichž projednání není možné nebo
účelné svolat zasedání oborové rady, může předseda oborové rady rozhodnout
o hlasování mimo zasedání oborové rady (hlasování per rollam). Tímto způsobem
nelze hlasovat, jde-li o schvalování individuálního studijního plánu a hodnocení
plnění individuálního studijního plánu. Návrh je schválen, vysloví-li se pro něj
nadpoloviční většina všech členů oborové rady. Tímto způsobem rovněž nelze
hlasovat, projeví-li s tím nejpozději ve lhůtě pro posouzení a hlasování nesouhlas
nejméně jedna třetina všech členů oborové rady. Zápis o hlasování per rollam je
součástí zápisu nejbližšího řádného zasedání oborové rady.“.
V čl. 13 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou „ISP sestavuje školitel spolu se
studentem.“.
V čl. 14 odst. 4 věta druhá se za slova „Předsedu a“ vkládá slovo „další“.
V čl. 14 odst. 6 se slova „s čl. 11 odst. 15 Studijního a zkušebního řádu univerzity“
nahrazují slovy „s čl. 11 odst. 14 Studijního a zkušebního řádu univerzity“.
V čl. 14 odst. 8 se slovo „prospěl“ nahrazuje slovem „prospěl/a“ a slovo „neprospěl“ se
nahrazuje slovem „neprospěl/a“.
V čl. 14 se doplňuje odstavec 9, který zní:
„9. Zkoušku lze konat zcela distančně nebo částečně distanční formou za podmínek
stanovených ve Studijním a zkušebním řádu univerzity. Garant studijního
programu musí v dostatečném předstihu informovat studenta o podmínkách konání
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23.
24.

25.

zkoušky distanční formou. Zkouška probíhá prostřednictvím prostředku
komunikace na dálku se zapnutou kamerou a mikrofonem studenta. V případě
přerušení komunikace mezi studentem a zkoušejícími trvajícím déle než 2 minuty
se zkouška přeruší. V tomto případě předseda zkušební komise na základě délky
a obsahu dosavadního průběhu zkoušky rozhodne o jejím ukončení a přistoupení
zkušební komise ke klasifikaci nebo o pokračování zkoušky po obnovení
komunikace a o přidělení dalších nebo doplňujících zkušebních otázek. Nepodaříli se obnovit komunikaci mezi studentem a zkoušejícími do 15 minut a nerozhodlli předseda zkušební komise o ukončení zkoušky a přistoupení zkušební komise
ke klasifikaci, rozhodne předseda zkušební komise o konání zkoušky v novém
termínu. O přerušení spojení a o dalším postupu zkoušky provede předseda
zkušební komise záznam do protokolu o zkoušce. Další podrobnosti stanoví
opatření děkana.“.
V čl. 15 odst. 10 se slova „čl. 11 odst. 12 a 15 Studijního a zkušebního řádu univerzity“
nahrazují slovy „čl. 11 odst. 11 a 14 Studijního a zkušebního řádu univerzity“.
V čl. 15 se doplňuje odstavec 11, který zní:
„11.Obhajobu disertační práce lze konat zcela distančně nebo částečně distanční formou
za podmínek stanovených ve Studijním a zkušebním řádu univerzity. Garant
studijního programu musí v dostatečném předstihu informovat studenta
o podmínkách konání obhajoby distanční formou. Obhajoba disertační práce
probíhá prostřednictvím prostředku komunikace na dálku se zapnutou kamerou
a mikrofonem studenta. V případě přerušení komunikace mezi studentem
a zkoušejícími trvajícím déle než 2 minuty se obhajoba přeruší. V tomto případě
předseda komise pro obhajobu disertační práce na základě délky a obsahu
dosavadního průběhu obhajoby rozhodne o jejím ukončení a přistoupení komise
pro obhajobu disertační práce ke klasifikaci nebo o pokračování v obhajobě
disertační práce po obnově spojení. Nepodaří-li se obnovit komunikaci mezi
studentem a zkoušejícími do 15 minut a nerozhodl-li předseda komise pro obhajobu
disertační práce o ukončení obhajoby a přistoupení komise pro obhajobu disertační
práce ke klasifikaci, rozhodne předseda komise pro obhajobu disertační práce
o konání obhajoby disertační práce v novém termínu. O přerušení spojení
a o dalším postupu obhajoby provede předseda komise pro obhajobu disertační
práce záznam do protokolu o obhajobě. Další podrobnosti stanoví opatření
děkana.“.
V čl. 16 se slova „k čl. 17 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu univerzity“ nahrazují
slovy „k čl. 17 odst. 2 Studijního a zkušebního řádu univerzity“.

Čl. II
Závěrečná ustanovení
1.

Tato změna Pravidel byla schválena Akademickým senátem Lékařské fakulty v Hradci
Králové dne 12. dubna 2021.
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2.
3.

Tato změna Pravidel byla schválena Akademickým senátem Univerzity Karlovy
dne 30. dubna 2021.
Tato změna Pravidel nabývá platnosti dnem schválení Akademickým senátem
Univerzity Karlovy a účinnosti pátým dnem po nabytí platnosti.

prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D.
děkan
Lékařské fakulty v Hradci Králové

prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.
předseda Akademického senátu
Lékařské fakulty v Hradci Králové

prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.
předseda Akademického senátu
Univerzity Karlovy
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