Univerzita Karlova
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Opatření děkana č. 8/2019
Pravidla, která je uchazeč povinen dodržovat v průběhu přijímací
zkoušky

1. Uchazeč na magisterský studijní program Farmacie překontroluje, zda obdržel složku otázek
z chemie a biologie (z každého předmětu po 50 otázkách) a 2 skórovací listy.
Uchazeč na bakalářský studijní program Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
překontroluje, zda obdržel složku otázek z chemie a biologie (z každého předmětu po 50
otázkách) a 2 skórovací listy.
Uchazeč na navazující magisterský studijní program Zdravotnická bioanalytika překontroluje,
zda obdržel složku se 100 otázkami a skórovací list na 100 odpovědí.
V případě nesrovnalostí upozorní uchazeč člena zkušební komise, od kterého složku testů
obdržel.
2. Spolu s testy obdrží uchazeč identifikační list na své jméno, na kterém je uvedeno i číslo
zkušební komise, ke které byl uchazeč zařazen.
3. V záhlaví skórovacího listu vyplní uchazeč typ testu, toto označení je shodné s označením,
uvedeným v záhlaví složky otázek příslušného testu a je nutné k identifikaci a vyhodnocování
testů.
4. Na skórovacím listu zaškrtne uchazeč v příslušném políčku tu odpověď, kterou považuje
k příslušné otázce za správnou. Z nabízených čtyř možností odpovědí na otázku je vždy pouze
jedna odpověď správná. Uchazeč, který chce v políčku odpověď dodatečně opravit, postupuje
podle vzoru, uvedeném na skórovacím listu. Bude-li postupováno jinak, bude odpověď
hodnocena jako nesprávná. Při výsledném hodnocení úspěšnosti uchazeče budou získány
body pouze za správné odpovědi, za každou správnou odpověď bude přidělen 1 bod. Za otázky,
na které uchazeč neodpoví nebo odpoví chybně, se body neodečítají.
5. Při odevzdání identifikačního listu a otázek z jednotlivých předmětů spolu se skórovacími listy
napíše uchazeč na identifikační list počet oprav provedených na skórovacích listech a počet
nezodpovězených otázek a údaj podepíše. Správnost údajů potvrdí svým podpisem předseda
komise při přebírání vyplněných skórovacích listů.
6. Pro event. poznámky, výpočty apod. použije uchazeč druhé strany identifikačního listu nebo
otázek, nikoliv skórovací list, na který se zaškrtávají odpovědi.
7. Používání pomůcek, kromě jednoduchých kalkulaček, opisování, domlouvání se se sousedem
a mít zapnutý mobilní telefon je nepřípustné a bude ukončení přijímací zkoušky (čl. 7, odst. 2
Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy).
8. Testy musí být vypracovány v časovém úseku:
 na magisterský studijní program Farmacie nejvýše 2 hodin
 bakalářský studijní program Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví nejvýše 2 hodin
 na navazující magisterský studijní program Zdravotnická bioanalytika nejvýše 2 hodin
9. Děkanem pověřená osoba ukončí přijímací zkoušku nebo její část uchazeči, který se v jejím
průběhu dopustí jednání, které je v rozporu s těmito pravidly. O ukončení přijímací zkoušky
nebo její části a důvodech ukončení se vyhotoví protokol, který je součástí spisu uchazeče.
Ukončená zkouška nebo její část se nehodnotí (čl. 7, odst. 2 Řádu přijímacího řízení pro
uchazeče Univerzity Karlovy). Žádný nový termín přijímací zkoušky nebo její části v tomto
případě děkan uchazeči neumožní.

10. Bude-li zjištěno, že uchazeč/uchazečka uvedl/a nepravdivé údaje, podstatné pro rozhodování
o výsledku přijímacího řízení, bude postupováno podle § 67 zákona č.111/1998 Sb. o vysokých
školách a v případě přijetí bude v důsledku svého podvodného jednání ze studia vyloučen/a
(čl. 7, odst. 8 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy).

V Hradci Králové dne 30. 4. 2019

prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.
děkan fakulty

