Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové
Podmínky pro přijímací řízení ke studiu v českém jazyce
pro akademický rok 2020/2021
v doktorském studijním programu:

Hygiena, preventivní lékařství

Kontakt na OR: prof. Ing. Zdeněk Fiala, CSc., předseda oborové rady, e-mail: fiala@lfhk.cuni.cz
Monika Kinclová, sekretářka, e-mail: kinclovam@lfhk.cuni.cz
Forma studia:
Podmínky přijetí:

kombinovaná
Řádné ukončení magisterského studijního programu,
znalost anglického jazyka - ověření pohovorem

Podmínky pro bonifikaci: Magisterské lékařské, přírodovědné, farmaceutické vzdělání: 10 bodů
Atestace: 5 bodů
Odborná praxe delší než 3 roky: 5 bodů
SVOČ (bez specifikace oblasti výzkumu): 5 bodů
Výzkumný projekt z oblastí řešených školitelským pracovištěm: 10 bodů
Publikace z oblastí výzkumu řešených školitelským pracovištěm: 10 bodů
Aktivní znalost anglického jazyka (doklad o zkoušce z anglického jazyka na
úrovni B2): 5 bodů
Školitel:
prof. Ing. Zdeněk Fiala, CSc.
doc. MUDr. Lenka Borská, Ph.D.
doc. MUDr. Jindra Šmejkalová, CSc.
Školicí pracoviště:
Ústav hygieny a preventivního lékařství
Kontakt:
fiala@lfhk.cuni.cz; borka@lfhk.cuni.cz; Smejkal@lfhk.cuni.cz
Školitel:
Školicí pracoviště:
Kontakt:

prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.
doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc.
doc. MUDr. Lenka Hodačová, Ph.D.
Ústav sociálního lékařství
mares@lfhk.cuni.cz, bymas@lfhk.cuni.cz, hodacoval@lfhk.cuni.cz

Téma práce: Bude stanoveno individuálně, po dohodě studenta se školitelem
Termín ověřování splnění podmínek:
Způsob ověřování splnění podmínek:

viz vyhlášení přijímacího řízení
přijímací zkouška – ústní pohovor

Rámcový obsah přijímací zkoušky: Přijímací zkouška je ústní. Cílem je zjistit znalosti uchazeče v oblasti
hygieny, preventivního a sociálního lékařství a toxikologie (v rozsahu pregraduální VŠ výuky) a
předpoklady k vědecké práci. Součástí zkoušky je ověření znalostí z angličtiny, práce s PC a práce s
literárními databázemi.
Kritéria pro vyhodnocení: (maximální počet bodů = 100, pro přijetí nutno minimálně 70 bodů)
přijímací pohovor:
50 b (maximální bodové hodnocení za projev u pohovoru)
podmínky pro bonifikaci:
50 b (maximální bodové hodnocení dle OR – viz výše)
další podmínky:
0 b (maximální bodové hodnocení dle OR – viz výše)
počet přijímaných studentů: 2

