UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Vnitřní předpis, kterým se mění
Statut Farmaceutické fakulty v Hradci Králové

Část první
Změna Statutu Farmaceutické fakulty v Hradci Králové
1. V čl. 2 odst. 2 se za slovo „uskutečňuje“ vkládá slovo „bakalářské, “.
2. V čl. 54 odst. 2 se za slovo „převzetí“ vkládá slovo „bakalářského,“.
3. V čl. 54 odst. 3 se za slovo „znění“ vkládá slovo „bakalářských,“.
4. V čl. 59 se za slovo „statutu“ vkládají slova „a dalších vnitřních předpisů fakulty“.

Část druhá
Změna Přílohy č. 3 Statutu Farmaceutické fakulty v Hradci Králové
1. V nadpisu se za slovo „znění“ vkládá slovo „bakalářských,“.
2. Za článek 1 se vkládá nový článek 2, který včetně nadpisu zní:
„Čl. 2
Bakalářský slib
Bakalářský slib včetně formule promotora zní:
Promotor:
Scholares clarissimi, examinibus, quae ad eorum, qui baccalarii nomen et honores
consequi student, doctrinam explorandam lege constituta sunt, cum laude superatis, nos
adistis desiderantes, ut vos eo honore in hoc solemni consessu ornaremus.
Prius autem fides est danda, vos tales semper futuros, quales vos esse iubet
Universitas, cuius membris hac dignitate adepta adnumerandi estis, et nos vos fore speramus.
Spondebitis igitur:
PRIMUM vos huius Universitatis, in qua baccalarii gradum ascenderitis, piam perpetuo
memoriam habituros, eiusque res ad rationes, quoad poteritis, adiuturos;
DEIN honorem eum, quem in vos collaturus sum, integrum incolumemque servaturos;
POSTREMO prudentiam eruditionemque vestram, a facultate praeceptam, facultatis
universitatisque iussa sequentes, humani generis usui tantum atque hominum bono
adhibituros.
HAEC VOS EX ANIMI VESTRI SENTENTIA SPONDEBITIS AC POLLICEBIMINI?
(Promotor vstane a absolventi jednotlivě přísahají na žezlo.)
Absolventi:
Spondeo ac polliceor.
Promotor:

Itaque iam nihil impedit, quominus honores, quos obtinere cupitis, vobis impertiamus.
(Hlasem pozdviženým:) ERGO EGO PROMOTOR RITE CONSTITUTUS VOS EX DECRETO
ORDINIS MEI BACCALARIOS CREO, CREATOS RENUNTIO OMNIAQUE BACCALARII IURA AC
PRIVILEGIA IN VOS CONFERO. IN CUIUS REI FIDEM HAEC DIPLOMATA UNIVERSITATIS CAROLINAE
SIGILLO FIRMATA VOBIS IN MANUS TRADO.”
Dosavadní články 2 a 3 se přečíslují jako články 3 a 4.
Část třetí
Účinnost
1. Tento předpis byl schválen Akademickým senátem Farmaceutické fakulty v Hradci
Králové dne 30. 4. 2003.
2. Tento předpis nabývá platnosti dnem schválení Akademickým senátem Univerzity Karlovy
v Praze.1
3. Tento předpis nabývá účinnosti prvním dnem akademického roku 2003/2004.

..............................
předseda Akademického senátu
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.............................
děkan

§ 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění.
Akademický senát univerzity schválil tento vnitřní předpis dne 6. 6. 2003.

