UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ
Rámcová pravidla
pro možnost prominutí absolvování povinné výuky vybraných předmětů
v navazujícím magisterském studijním programu Bioanalytická
laboratorní diagnostika ve zdravotnictví, příp. Zdravotnická bioanalytika
se studijním oborem Odborný pracovník v laboratorních metodách
Pokud je student navazujícího magisterského studijního programu Bioanalytická
laboratorní diagnostika ve zdravotnictví, příp. Zdravotnická bioanalytika se
studijním oborem Odborný pracovník v laboratorních metodách v době zápisu ke
studiu zaměstnán ve zdravotnické laboratoři, má možnost požádat o prominutí
absolvování povinné výuky u vybraných předmětů, vyučovaných v tomto
programu. Student musí doložit, že pracoval nebo pracuje na alespoň jednom z
některých z níže uvedených pracovišť po dobu 12 měsíců celkem. Takové
potvrzení od zaměstnavatele musí být přílohou jeho žádosti o prominutí
absolvování povinné výuky konkrétního předmětu.
• Pokud student doloží, že pracoval nebo pracuje v níže uvedené laboratoři,
nebude muset navštěvovat povinnou výuku předmětu (semináře,
praktika), uvedeného v závorce za absolvovanou praxí. Z příslušného
předmětu může získat zápočet, aniž by tuto povinnou výuku navštěvoval
(o případném absolvování zápočtového testu nebo ústního zápočtu
rozhoduje vyučující daného předmětu, který uděluje zápočet).
o Hematologická laboratoř (Klinická hematologie)
o Transfuzní laboratoř (Transfuziologie II)
o Biochemická laboratoř (Klinická biochemie a patobiochemie)
o Mikrobiologická laboratoř (Klinická mikrobiologie a virologie)
o Imunologická laboratoř (Klinická imunologie a alergologie)
o Laboratoř genetiky, molekulárně genetická laboratoř (Klinická a
molekulární genetika a cytogenetika)
o Toxikologická laboratoř (Klinická a forenzní analýza toxických
látek)
o Laboratoř hygieny a epidemiologie (Hygiena a epidemiologie)
o Bioanalytická laboratoř (Bioanalytické metody v klinické praxi,
laboratorní management)
•

K prominutí účasti na povinné výuce předmětu Klinická hematologie je
navíc podmínkou složení atestace/specializační zkoušky z hematologie a
transfúzního lékařství. Toto je třeba také doložit k příslušné žádosti.

Každá žádost bude posuzována individuálně proděkanem fakulty, zodpovědným
za výuku v navazujícím magisterské studijním programu. Na kladné vyřízení
žádosti nevzniká studentovi žádný nárok.
Toto opatření je platné od prvního dne akademického roku 2020/2021.
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V Hradci Králové dne 31. 8. 2020

