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Univerzita Palackého v Olomouci, druhá nejstarší vysoká škola 
v ČR, vychovává odborníky v široké škále od teologie, učitelství, 
práva, tělesné výchovy a sportu přes humanitní, umělecké, 
přírodovědné, zdravotnické či lékařské zaměření.
Přesvědčte se sami, co nabízí lékařská fakulta (LF), která výuku 
studentů zajišťuje společně s Fakultní nemocnicí Olomouc 
a spolupracuje s řadou specializovaných pracovišť v celé Evropě.

Lékařská fakulta UP
studijní oddělení
Hněvotínská 3 | 775 15 Olomouc
T: 585 632 011
E: marta.zahradova@upol.cz
www.lf.upol.cz
www.facebook.com/LFUPOL

Univerzita Palackého získala institucionální akreditaci
Olomoucká univerzita je jednou z prvních vysokých škol v České republice, která získala důležitou institucionální akre-
ditaci. Co to pro vás znamená? Především zkvalitnění vašeho studia a více možností ve zkombinování toho, co chcete 
studovat.

Nově si můžete vybírat z široké studijní nabídky, a to jak z jednooborových studií, tak z nových jednooborových studií 
(completus) či z programů se specializací. Můžete ale také zkombinovat různá zaměření ve dvou studijních programech, 
to v praxi znamená, že hlavní program (maior) můžete doplnit takzvaným vedlejším programem (minor). Dejte ale při 
výběru a vyplňování přihlášky velký pozor na to, že závěrečnou práci budete v tomto případě psát jen z hlavního (maior) 
programu a nejde to během studia změnit! 

Chcete-li se věnovat do hloubky jednomu studijnímu zaměření, volíte: 
 � jednooborové studium,
 � completus – samostatný studijní program,
 � studijní program se specializací.

Chcete-li se při studiu orientovat na dvě studijní zaměření, volíte ze dvou studijních programů: 
 � maior (hlavní studijní program se závěrečnou prací, ke kterému si přibíráte studijní program minor), 
 � minor (vedlejší studijní program bez závěrečné práce).

Jelikož nové studijní programy stále aktualizujeme, doporučujeme, abyste průběžně sledovali Katalog studijních progra-
mů a oborů a informace na speciálním webu: www.studuj.upol.cz.

S T U DI J N Í PRO G R A M Y OT E V Í R A N É V A K A D E M ICK É M RO CE 2019/2020

Studijní program Přijímací 
zkouška

Doba 
studia PPP U/P

PREZENČNÍ 
STUDIUM

MAGISTERSKÉ 
STUDIUM

Zubní lékařství F, Ch, Bi 5 100 1042/80

Všeobecné lékařství F, Ch, Bi 6 250 2146/210

KOMBINOVANÉ 
STUDIUM

NAVAZUJÍCÍ 
MAGISTERSKÉ 
STUDIUM

Veřejné zdravotnictví – 2 25 –

PROGRAMY 
CELOŽIVOTNÍHO 
VZDĚLÁVÁNÍ

MAGISTERSKÉ 
STUDIUM

Zubní lékařství 2  

Všeobecné lékařství 2

F = fyzika, Ch = chemie, Bi = biologie
PPP = předpokládaný počet přijatých studentů pro akademický rok 2019/2020
U/P = poměr celkového počtu uchazečů k počtu přijatých studentů v akademickém roce 2018/2019

Lékařská fakulta UP nenabízí možnost kombinovat studijní programy, program Zubní lékařství a program Všeobecné 
lékařství lze studovat pouze samostatně.
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Informace o studiu

Uchazečům o  studium nabízí Lékařská fakulta studijní programy, které jsou srovnatelné se systémy vysokoškolského 
vzdělávání v zahraničí. Všechny se realizují v rámci kreditového systému studia, které je plně kompatibilní s European 
Credit Transfer System (ECTS) a vytváří tak studentům podmínky pro případné absolvování části studia v zahraničí.

Magisterský studijní program je ucelené vysokoškolské studium se standardní délkou 5 nebo 6 let a je určeno pro ab-
solventy středních škol. Lékařská fakulta UP nabízí šestileté studium Všeobecného lékařství a pětileté studium Zubního 
lékařství. O  studium tradičně projevují zájem i  zahraniční studenti, kteří mají možnost studovat Všeobecné lékařství 
a Zubní lékařství v anglickém jazyce. V 1.–4. semestru převažují ve výuce teoretické předměty, na které v dalších roční-
cích navazují obory preklinické a klinické. V 1.–3. ročníku je systém výuky průběžný, v dalších ročnících je systém výuky 
blokový. Tento systém umožňuje studentům absolvovat část výuky na evropských partnerských univerzitách v rámci pro-
gramu ERASMUS+. Studium je ukončeno státní rigorózní zkouškou. Absolventům magisterského studia se vydává diplom 
a diploma supplement a přiznává se jim akademický titul doktor medicíny (MUDr.) nebo doktor zubního lékařství (MDDr.).
Vedle řádného vysokoškolského studia nabízí lékařská fakulta v rámci studijních programů absolvování jejich vybrané 
části formou celoživotního vzdělávání. Programy celoživotního vzdělávání vychází z akreditovaných studijních programů 
fakulty. Vzdělávací programy jsou za úplatu a účastníci nemají ze zákona statut studenta.

Termíny, poplatky a další informace o přijímacím řízení

Termín podání elektronické přihlášky: do 28. února 2019
Termín přijímací zkoušky: 11. června 2019
Administrativní poplatek: 690 Kč / studijní program (detail platby uchazeč nalezne v e-přihlášce)

Přijímací zkouška je realizována formou písemného testu z fyziky, chemie a biologie. Zkouška je jednotná pro oba studijní 
programy, Všeobecné lékařství a Zubní lékařství. 

Písemný test z fyziky, chemie a biologie obsahuje 40 otázek za každý předmět. Otázky testu jsou tvořeny typem mnoho-
četného výběru, kdy jedna nebo více z nabídnutých odpovědí jsou správné. Otázky jsou hodnoceny 1, 2 nebo 0 body. Za 
nesprávné odpovědi se body neodečítají. Samostatně hodnocené části se sčítají. Výsledek přijímací zkoušky určuje pořadí 
uchazeče v rámci studijního programu. 

Termíny přípravných seminářů pro zájemce o studium, seznam doporučené studijní literatury a okruhy otázek k přijíma-
cím zkouškám uchazeči naleznou na www.lf.upol.cz/studujte-u-nas.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ
Termín podání elektronické přihlášky: do 15. března 2019
Termín přijímací zkoušky: 12. června 2019
Administrativní poplatek: 690 Kč (detail platby uchazeč nalezne v e-přihlášce)

Přijímací zkouška je realizována formou písemného testu z bio-psycho-sociální problematiky zdraví a nemoci. Bližší in-
formace viz www.lf.upol.cz/studujte-u-nas.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

V pátek 7. 12. 2018 od 9 do 14 hodin se den otevřených dveří LF UP uskuteční jen formou konzultace na studijním od-
dělení. 
V sobotu 19. 1. 2019 od 9 do 14 hodin se LF otevře návštěvníkům, kteří budou moci vidět provoz vybraných pracovišť 
a v případě zájmu konzultovat problematiku přijímacího řízení. V rámci doprovodného programu si pod vedením studentů 
budou moci vyzkoušet poskytnutí první pomoci a správnou péči o dutinu ústní.


