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Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice 

 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU 

 

Hlasování korespondenční formou (per rollam) o schválení  

Směrnice děkana FZS č. 14/2017 

 

Členové Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice byli 

požádáni předsedkyní AS FZS Mgr. Helenou Petržílkovou dne 17. října 2017 o hlasování 

korespondenční formou o schválení Směrnice děkana FZS č. 14/2017 (příloha). 

 

 

Předkládaná směrnice: 

• Směrnice děkana FZS č. 14/2017 - Odlišné podmínky pro přijetí uchazečů FZS. 

 

 

Členové Akademického senátu FZS byli s touto směrnicí seznámeni a proběhlo hlasování per 

rollam. 

 

Hlasování: PRO  9 

  PROTI  0 

  ZDRŽEL SE 0 

 

 

 

 

Závěr:  

Členové AS FZS schválili Směrnici děkana FZS č. 14/2017 - Odlišné podmínky pro přijetí 

uchazečů FZS v předloženém znění bez připomínek. 

 

 

 

 

Mgr. Helena Petržílková v. r. 

předsedkyně Akademického senátu 

Fakulta zdravotnických studií 

Univerzita Pardubice 

 

 

 

 

V Pardubicích dne 24. října 2017. 



 

Příloha: 

 

UNIVERZITA PARDUBICE 
Fakulta ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ 

Směrnice děkana FZS č. 14/2017 

Věc: Odlišné podmínky pro přijetí uchazečů FZS 

Působnost pro: zaměstnance a studenty Fakulty zdravotnických studií 

Účinnost od: 1. 11. 2017 

Vypracovala a předkládá: Mgr. Jana Škvrňáková, Ph.D., proděkanka pro studium a 
vzdělávací činnost 

Schválil: prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc. děkan fakulty 

 
Článek 1 

Základní ustanovení 
 

1.1 Tato směrnice fakulty upřesňuje odlišné podmínky pro přijetí uchazečů (dále jen 
„přestupy“) stanovené Směrnicí č.3/2017 Univerzity Pardubice Odlišné podmínky pro 
přijetí uchazečů na Univerzitě Pardubice. 

 
 
 

Článek 2 
Odlišné podmínky pro přijetí uchazečů 

 
2.1 Přestup mezi studijními programy téže fakulty je možný za podmínek splnění kritérií 

stanovených při přijímacím řízení do daného studijního programu v aktuálním 
akademickém roce. Při rozhodování je posuzován celkový počet studentů v ročníku 
daného studijního programu, do kterého chce student přestoupit. 

 
2.2 Přestup mezi studijními programy v rámci Univerzity Pardubice se řídí směrnicí pro 

přijímací řízení daného studijního programu fakulty pro daný akademický rok včetně 
poplatku za přijímací řízení. 

 
2.3 Přestup ze studijního programu jiné vysoké školy je možný z lékařských fakult studijního 

programu všeobecné lékařství, zubní lékařství a z vysokých škol / fakult, které vzdělávají 
nelékařské zdravotnické pracovníky. Při rozhodování je posuzován celkový počet 
studentů v ročníku daného studijního programu, do kterého chce student přestoupit. 

 
 
 

Článek 3 
Obecná ustanovení 

 
3.1 Student po zápisu do studijního programu fakulty si může podat písemnou žádost 

o uznání předmětů nebo části studia dříve absolvované dle směrnice fakulty č. 12/2017 
Uznávání absolvovaných částí studia u studentů FZS. 

3.2 Všechny výše jmenované přestupy na fakultě musí být realizovány na začátku 
akademického roku. Přestup z prezenční do kombinované formy studia nebo naopak 
u téhož studijního programu lze provést na začátku zimního nebo letního semestru. 

 

 
 



 

Odlišné podmínky pro přijetí uchazečů FZS byly schváleny v souladu s ustanovením 

§ 27 odst. 1 písm. e) zákona o vysokých školách Akademickým senátem Fakulty 

zdravotnických studií dne 24. 10. 2017. 

 

Pardubice dne xx. 10. 2017 

 

 

 

prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc. 
děkan Fakulty zdravotnických studií 

 


