Č. j.: MU-IS/94231/2017/562313/LF-1
Opatření děkana Lékařské fakulty č. 9/2017

ke Studijnímu a zkušebnímu řádu Masarykovy univerzity

a k organizaci studia
Podle § 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonu (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisu (dále jen „zákon o vysokých
školách"), vydávám toto opatření.

Část první

Čl. I.
úvodní ustanovení
(1)

Studijní a zkušební řád Masarykovy univerzity ve znění účinném od 1. 9. 2017 upravuje
studijních programech akreditovaných na Masarykově univerzitě,
pravidla studia ve
uskutečňovaných jejími fakultami.

(2)

Toto opatření vydává děkan Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity (dále jen LF MU) za
účelem realizace ustanovení Studijního a zkušebního řádu Masarykovy univerzity a k
organizaci studia.

(3)

Ustanovení tohoto opatření navazují zejména na Studijní a zkušební řád Masarykovy
univerzity a zákon o vysokých školách.

(4)

Při aplikaci této směrnice nesmí docházet k diskriminaci nebo vyloučení, zejména z
hlediska pohlaví, věku, rasy, jazyka, puvodu, národnosti, náboženství nebo smýšlení.

Část druhá
Studijní zkušební řád

Čl. li.
Ukončení předmětu
(k článku 16 a násl. SZŘ)
(1)

Ukončením předmětu se dle studijního a zkušebního řádu Masarykovy univerzity rozumí
splnění jeho požadavku jedním z těchto způsobu:

a) zápočtem,
b) kolokviem,
c) zkouškou,
d) klasifikovaným zápočtem.
(2)

O výsledku ukončení předmětu ukončených zápočtem, a klasifikovaným zápočtem jsou
oprávněni rozhodovat akademičtí pracovníci LF MU pověřeni garantem předmětu.

(3)

O výsledku ukončení předmětu ukončených kolokviem a zkouškou jsou oprávněni
rozhodovat habilitovaní akademičtí pracovníci LF MU, výjimku povoluje děkan.
Nehabilitovaní zaměstnanci LF MU mohou zkoušet pouze na základě výjimky schválené
děkanem na návrh garanta předmětu.

(4)

Podmínkou přihlášky ke kolokviu nebo zkoušce muže být splnění zápočtu nebo jiných
požadavku. Výsledky hodnocení těchto požadavku mohou být zahrnuty do hodnocení
kolokvia nebo zkoušky.

(S)

Zkouška probíhá písemnou nebo ústní formou a muže se skládat z teoretické a praktické
části. Všechny části zkoušky se konají zpravidla v jednom dni, v opačném případě musí
být termíny všech částí zkoušky předem zveřejněny.

(6)

V případě ústní formy zkoušky si student volí otázky losem ze souboru otázek
rovnoměrně pokrývající celý rozsah požadovaných znalostí.

(7)

Neuspěje-li student v řádném termínu u kolokvia nebo zkoušky, muže je opakovat v
opravném termínu podle ustanovení čl. 16 odst. 4 studijního a zkušebního řádu a to
nejvýše dvakrát v případě předmětu zapsaného poprvé, nejvýše jednou v případě
opakovaného předmětu.

(8)

Druhý opravný termín zkoušky u prvního zápisu předmětu a první opravný termín v
případě opakovaného zápisu se koná před dvoučlennou komisí, ve které je kromě
zkoušejícího přítomen ještě jeden učitel stejné odbornosti.

( 9)

v případě písemné formy zkoušky je studentum zakázáno pořizovat v pruběhu zkoušky
kopie zadání zkoušky a to jakoukoli formou, zejména pak opisem nebo fotografiemi. Při
porušení tohoto ustanovení bude:
a)

student pro daný termín hodnocen klasifikačním stupněm nevyhovující (F) a se
studentem bude zahájeno disciplinární řízení dle platného a účinného Disciplinárního
řádu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a to v případě, kdy bude porušení zjištěno
v pruběhu vykonávání zkoušky;

b)

se studentem zahájeno disciplinární řízení dle platného a účinného Disciplinárního řádu
Lékařské fakulty Masarykovy a to v případě, kdy bude porušení zjištěno po vykonání
zkoušky.

(10) Studentům je v průběhu zkoušky zakázáno používat nedovolené písemné podklady,
jakákoliv elektronická zařízení nebo informační zdroje vyjma výslovně povolených na
pokyn zkoušejícího. V případě porušení tohoto ustanovení bude student hodnocen
klasifikačním stupněm nevyhovující (F) a se studentem bude zahájeno disciplinární řízení
dle platného a účinného Disciplinárního řádu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.
(11) V průběhu vykonávání písemné formy zkoušky má osoba provádějící dohled na průběh
zkoušky právo při duvodném podezření na jakoukoliv formu podvádění
u zkoušky, používání nápovědy či elektronických zařízení provést kontrolu studenta
a jeho osobních věcí. To vše pouze v rozsahu relevantním pro potřeby zajištění průběhu
písemné zkoušky v souladu s uvedenými předpisy, přičemž student má povinnost
poskytnou veškerou potřebnou součinnost.
(12) Osoba provádějící kontrolu dle předchozího odstavce je povinna dbát na zachovávání
důstojnosti studenta. Student má právo požadovat, aby kontrola probíhala za přítomnosti
svědka ze studentské obce. V případě, že se student odmítne podrobit kontrole, jeho
zkouška bude ukončena. Zkušební termín nebude hodnocen a nebude započítán
do maximálního počtu pokusů (opravných termínu) pro vykonání zkoušky, zápočtu či
kolokvia.

Čl. Ill.

Státní zkouška

(K článku 22 a násl. SZŘ)
(1)

Státní rigorózní zkouška (dále jen SRZ) v magisterském studijním programu oboru
Všeobecné lékařství se skládá z pěti klasifikovaných součástí a v magisterském studijním
programu Zubní lékařství se SRZ skládá ze tří klasifikovaných součástí.

(2)

Jednotlivé součásti SRZ probíhají dle standardních studijních plánu.

(3)

Dílčí součást SRZ z předmětu Zdraví, prevence, zdravotnictví v oboru Všeobecné lékařství
muže být vykonána na konci semestru, v němž byly splněny všechny požadavky. Ostatní
dílčí součásti SRZ v oborech Všeobecné lékařství a Zubní lékařství jsou rozloženy do
následujících dvou semestru.

(4)

Podmínkou nástupu k před promoční praxi a přístupu k SRZ v oborech Všeobecné lékařství
a
Zubní
lékařství
je získání všech
kreditu za absolvování
povinných
a povinně volitelných předmětu ve skladbě předepsané standardním studijním plánem.

(5)

Na předměty SRZ, které mají předepsanou předpromoční praxi se student nepřihlašuje,
ale termín SRZ je mu stanoven fakultou. Na předměty, u kterých není předepsána
předpromoční praxe se student přihlašuje prostřednictvím IS.

(6)

SRZ má zpravidla praktickou a ústní teoretickou část. Student, jehož výsledek je
u některé součásti SRZ v řádném termínu hodnocen slovy „nevyhovující", muže zkoušku
opakovat v opravném termínu. Každou součást SRZ lze opakovat nejvýše dvakrát.
Termíny pro opakování součástí SRZ stanoví na základě návrhu zkušební komise děkan.

(7)

Pro konání státní závěreční zkoušky (dále jen SZZ) v bakalářských a navazujících
magisterských studijních programech platí v plném rozsahu ustanovení čl. 22 shora
uvedeného studijního řádu. Termíny pro opakování součástí SZZ stanoví na návrh
zkušební komise děkan.

(8)

Na použití nedovolených písemných podkladu, elektronických zařízení, informačních
zdroju se vztahují pravidla analogická ustanovením čl. II, vč. práva na provedení kontroly
studenta v případě důvodného podezření na jakoukoliv formu podvádění.

Čl. IV.
Závěrečná práce
(K článku 22 a násl. SZŘ)
(1)

Vedením závěrečných prací v bakalářských a navazujících magisterských oborech jsou
akademičtí pracovníci LF MU pověření vedoucím příslušné katedry. Vedením závěrečných
prací mohou být pověřeni také odborníci mimo akademickou obec LF MU, které na základě
návrhu vedoucího příslušné katedry schválí vědecká rada LF MU.

(2)

Student muže předložit bakalářskou nebo diplomovou práci ve slovenštině.

Část druhá
Některá ustanovení o organizaci studia

Čl.

v.

Pozdní zápis studentů samoplátců
(1)

Studenti - samoplátci studující v anglickém jazyce, kteří splnili všechny podmínky pro
zápis do příslušného semestru, avšak
a) neprokázali úhradu poplatku za studium (školné),
b) nedoložili potvrzení o uznání (nostrifikaci) středoškolského vzdělání, pokud ukončili
střední školu v zahraničí
mohou být se souhlasem děkana
nejpozději však do 30. 10. resp. 31. 3.

zapsáni

ke

studiu

v

pozdějším

termínu,

(2)

Student dle odst. 1 je oprávněn zúčastňovat se výuky, nemůže mu však být udělen
zápočet a nemůže vykonávat zkoušky. Studijní povinnosti (např. docházka) splněné
v období do pozdního zápisu budou po provedení zápisu považovány za povinnosti
splněné v příslušném semestru.
Čl. VI.

Individuální studijní plán studijního programu zubní lékařství
(1)

Absolventi programu Všeobecné lékařství, jež jsou přijati do studijního programu Zubní
lékařství, mohou požádat děkana LF o individuální studijní plán a o uznání vybraných
předmětu, které byly absolvovány v předchozím, úspěšně ukončeném studiu. Studenti
mohou požádat také o uznání skupiny předmětu v souladu s článkem 14 odst. (1)
Studijního a zkušebního řádu MU.

(2)

Pravidla studia studentu dle předchozího odstavce se řídí Studijním a zkušebním řádem
MU.

Část třetí
Závěrečná ustanovení
Čl. VII.

Platnost a účinnost
(1 )

Výkladem jednotlivých ustanovení tohoto opatření a aktualizací tohoto opatření je
pověřeno Studijní oddělení Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.

(2 )

Kontrolu dodržování tohoto opatření provádějí proděkan pro výuku v klinických oborech,
proděkan pro výuku v preklinických oborech, proděkan pro zubní lékařství a proděkan pro
nelékařské obory.

(3)

Toto opatření ruší a nahrazuje opatření děkana LF MU 4/2016 „ke Studijnímu a
zkušebnímu řádu Masarykovy univerzity a k organizaci studia".

(4)

Toto opatření nabývá platnosti dnem podpisu.

(S)

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 16. 10. 2017.

V Brně

Dne 10. října 2017

��
prof. MUDr. Jiří Mayer CSc., v. r.
děkan

