Úvodní kurz pro studenty
1. ročníků LF UP v Olomouci
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univerzitní web www.upol.cz
fakultní web www.lf.upol.cz (úřední
deska, studijní plány (sylaby),
rozvrhy, elektronická Bílá knížka)
STAG stag.upol.cz (zápis do rozvrhu,
zápisy na zkoušky, osobní údaje,
kontrola evidence absolvovaných
výsledků studia, informace o
předmětech)
portál UP portal.upol.cz (kontakty na
učitele apod.)
MOODLE moodle.upol.cz (studijní
materiály k předmětům)
očkování proti hepatitidě
identifikační karty
ubytování
studijní oddělení

Žádosti o sociální stipendium
se podávají prostřednictvím elektronického formuláře na adrese
http://stag.upol.cz, Moje studium > Moje údaje v termínu od 10. října 2022
do 21. listopadu 2022.
Žádost je nutno doložit potvrzením „Sdělení pro účely přiznání stipendia“.
Potvrzení vydává příslušný úřad státní sociální podpory v místě trvalého
bydliště na žádost studenta.
Potvrzení se předkládá v originále nebo ověřené kopii na Rektorát UP, na
oddělení pro studium p. Janě Podlasové (Rektorát UP, Křížkovského 8, 2.
patro, dveře č. 3.07, e-mail: jana.podlasova@upol.cz, tel.: 58 563 1180)
nejpozději do 21. listopadu 2022.
Úřední hodiny: pondělí až pátek 9.00 – 11.00 hod a 13.00 – 15.00 hod
Sociální stipendium se přiznává studentům, kteří mají nárok na přídavek na
dítě, jestliže rozhodný příjem v rodině zjišťovaný pro účely přídavku na
dítě nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5.
Stipendium se přiznává po dobu 10 měsíců po standardní dobu studia
(viz §91, odst. 3 zákona 111/1998 Sb.).

Nárok na přiznání sociálního stipendia
má student
 který podá elektronickou žádost o sociální stipendium a doloží ji

potvrzením „Sdělení pro účely přiznání stipendia“ (dle ust. § 91 odst. 3
zákona č. 111/1998 Sb.),

 má nárok na přídavek na dítě v souladu s ust. § 17 zákona č. 117/1995

Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů,

 rozhodný příjem v rodině studenta zjišťovaný pro účely přídavku na

dítě nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu
1,5.

Sociální stipendia jsou vyplácena měsíčně, zpětně, a to 10 krát ročně za období září
až červen příslušného akademického roku. Výše stipendia pro období 9. – 12. měsíc
je stanovena na 4050 Kč/měsíc, jeho výše se odvíjí od minimální mzdy (termín
výplat je vždy 10. den v měsíci). Rozhodnutí o přiznání / nepřiznání stipendia se
elektronicky doručují prostřednictvím portálu UP aplikace „Studijní dokumenty“.

Žádosti o ubytovací stipendium
se podávají prostřednictvím elektronického formuláře na adrese
http://stag.upol.cz, Moje studium > Moje údaje v termínu od 1. října
2022 do 30. listopadu 2022.
Upozornění pro studenty 1. ročníků:
Pokud jste byli přijati a zapsáni na více VŠ a chcete pobírat
ubytovací stipendium na UP, je potřeba, abyste studium na
oborech, které nebudete studovat, obratem ukončili (nejpozději
do 31. října 2022!).
Stipendium se přiznává na dobu 9 měsíců. Výše stipendia za období říjen –
prosinec je stanovena na 750 Kč/měsíc (výplata vždy čtvrtletně, tj. za
1. čtvrtletí bude v lednu 2023).
Rozhodnutí o přiznání / nepřiznání stipendia se doručují elektronicky
prostřednictvím portálu UP.

Nárok na přiznání ubytovacího
stipendia má student






který je studentem bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního
programu v prezenční formě studia,
který studuje v prvním studijním programu, nebo ve studijním programu na něj
navazujícím, nebo přestoupil z jednoho studijního programu do jiného a předchozí
studium mu bylo uznáno; v případě souběžně studovaných programů je student
započten nejvýše jednou, a to v tom studijním programu, ve kterém byl do studia
zapsán dříve; ke studiu, které bylo zahájeno a ukončeno v období od 1. května do
30. října téhož roku se přitom nepřihlíží,
který nepřekročil standardní dobu studia ani v žádném ze souběžně studovaných
studijních programů,
který nemá trvalé bydliště na území okresu Olomouc nebo je držitelem průkazu
ZTP či ZTP/P a nemá přitom trvalé bydliště na území Statutárního města Olomouce.
Studentovi může být přiznáno ubytovací stipendium z důvodů zvláštního zřetele
hodných i v případě, že má trvalé bydliště na území okresu Olomouc a není přitom
držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, a to na základě jeho písemné žádosti
adresované rektorovi. Přitom musí splňovat podmínku trvalého bydliště mimo
území Statutárního města Olomouce a dojezdové vzdálenosti vyšší než 45 minut.

DŮLEŽITÉ BODY PRO I. ROČNÍK STUDIA
Studijní a zkušební řád Univerzity Palackého v Olomouci
Článek 5 – Povinnosti studenta související s organizací studia
1. Student je povinen při zajišťování studijní agendy poskytovat
potřebnou součinnost, zejména:
b) bez zbytečného prodlení oznamovat studijnímu oddělení: adresu
svojí datové schránky, změny týkající se místa jeho pobytu, adresu a
změny adresy pro doručování a rovněž změny dalších údajů
potřebných pro vedení evidence jeho studia, včetně plánovaného
studijního pobytu nebo zahraniční mobility v délce alespoň jednoho
měsíce
2. Student je povinen pro komunikaci související se zajišťováním studijní
agendy používat emailovou adresu UP určenou pro úřední
komunikaci, která je mu vygenerována po jeho zápisu do studia.
Studijní oddělení zasílá studentovi výzvy a další potřebná sdělení
zpravidla na tuto emailovou adresu.
Poznámka 1: Při odesílání e-mailu zejména na klinická pracoviště ze soukromých adres se stává, že
vzhledem k nastavené antivirové ochraně, padají e-maily do SPAMu a nejsou adresátovi doručeny.
Poznámka 2: Studenti ze zahraničí na rozeni po roce 1992, kteří již studovali na české vysoké škole, musí
co nejdříve nahlásit svůj rodný kód, pod kterým byli na předchozím studiu evidováni.

DŮLEŽITÉ BODY PRO I. ROČNÍK STUDIA
Studijní a zkušební řád Univerzity Palackého v Olomouci
Článek 5 – Povinnosti studenta související s organizací studia
3. Student je povinen prokázat se na výzvu akademických pracovníků,
pracovníků studijního oddělení či jiných osob určených děkanem fakulty
průkazem studenta tj. identifikační kartou).
SMĚRNICE DĚKANA LF – Článek 3 – Povinnosti studenta související s
organizací studia
1. Účast na praktických cvičeních, seminářích, exkurzích a praxích je povinná.
2. Student je povinen v průběhu výuky na klinických pracovištích nosit
viditelně svou jmenovku (identifikační kartu).
3. Student je povinen používat k evidenci studijního plánu výkaz o studiu
(dále jen ,,index") a poskytovat potřebnou součinnost v průběhu výuky,
zejména předložit index na výzvu akademických pracovníků či pracovníků
studijního oddělení děkanátu LF UP

DŮLEŽITÉ BODY PRO I. ROČNÍK STUDIA
Studijní a zkušební řád Univerzity Palackého v Olomouci
Článek 7 – Studijní předměty
Předměty realizované v jednotlivých studijních programech a oborech
mohou mít status předmětů:
a) povinných (předměty kategorie A), jejichž absolvování je nutnou
podmínkou pro absolvování daného studijního programu, oboru,
popř. etapy studia (článek 6 odst. 2),
b) povinně volitelných (předměty kategorie B), u nichž je stanoven počet
kreditů, které student musí během studia, popř. jeho etapy či bloku, v
rámci této kategorie předmětů získat,
c) volitelných (předměty kategorie C), kterými jsou ostatní předměty
uvedené ve studijních programech nebo studijních oborech fakulty
nebo předměty uvedené ve studijních programech ostatních fakult či v
celouniverzitní nabídce studijních programů a volitelných předmětů.
Na LF lze studovat pouze předměty garantované Lékařskou fakultou nebo
předměty jiných fakult, které jsou uvedené na Úřední desce Lékařské fakulty.

DŮLEŽITÉ BODY PRO I. ROČNÍK STUDIA
Studijní a zkušební řád Univerzity Palackého v Olomouci
Článek 10 – Kreditový systém



Podstata kreditového systému spočívá v ohodnocení předmětu kredity,
které vyjadřují míru zátěže studenta v rámci studia určitého předmětu.
Student získává kredity absolvováním předmětu, tj. ukončením
předmětu stanoveným způsobem.

SMĚRNICE DĚKANA LF – Článek 6 – Kreditový systém



V prvním ročníku studia je student povinen zapsat si všechny povinné
předměty daného studijního oboru.
Povinné předměty zařazené do prvního ročníku lze zapsat jen
jednou; student je povinen získat kredity za tyto předměty v 1. roce
studia. Nesplnění této podmínky je posuzováno jako nesplnění
povinností spočívající v získání stanoveného počtu kreditů za
akademický rok, popř. blok či etapu studia, tzn. je důvodem k ukončení
studia!

DŮLEŽITÉ BODY PRO I. ROČNÍK STUDIA
Studijní a zkušební řád Univerzity Palackého v Olomouci
SMĚRNICE DĚKANA LF – Článek 7 – Průběh studia
Studentovi je umožněno zmeškat nejvýše 10 % povinné výuky bez nutnosti
omluvy a náhrady. Pokud student zmešká další výuku ze zdravotních či
jiných velmi závažných důvodů, pak ji musí nahradit za předpokladu řádné
omluvy.
Maximálně lze nahradit 1/3 povinné výuky. O uznání závažnosti a
omluvitelnosti důvodů rozhoduje příslušný vyučující. V případě neuznání
omluvy má student právo požádat vedoucího pracoviště garantujícího
předmět o přezkoumání svého případu.

SMĚRNICE DĚKANA LF – Článek 10 – Zkouška
Příprava na zkoušku a vykonávání zkoušky není omluvou pro nepřítomnost v
řádné výuce ostatních předmětů.

DŮLEŽITÉ BODY PRO I. ROČNÍK STUDIA
Studijní a zkušební řád Univerzity Palackého v Olomouci
SMĚRNICE DĚKANA LF – Článek 9 – Ukončení předmětu


Termíny zkoušek musí následovat bezprostředně po skončení
příslušné semestrální i blokové výuky, nejpozději do 14 dnů.
Řádné termíny při semestrální výuce musí být vypsány
nejpozději do 4 týdnů po zahájení výuky tak, aby termín
zahájení zápisu ke zkoušce byl oznámen nejméně 3 dny
předem.



Celková kapacita všech termínů, včetně opravných termínů, za
příslušný akademický rok musí odpovídat počtu studentů, kteří
si předmět v příslušném semestru zapsali. V případě, že je
kapacita vypsaných zkouškových termínů nedostatečná, děkan
písemně uloží vedoucímu zaměstnanci příslušného pracoviště
vypsání dalších termínů.

DŮLEŽITÉ BODY PRO I. ROČNÍK STUDIA
Studijní a zkušební řád Univerzity Palackého v Olomouci
Článek 21 – Zapisování na termíny pro ukončení předmětu


Na zveřejněné termíny kolokvií a zkoušek se studenti přihlašují
prostřednictvím elektronického systému evidence studia
(STAG).



Nedostaví-li se student k ukončení předmětu v termínu, na
který se přihlásil, a neomluví-li se z důležitých důvodů
zkoušejícímu do 2 dnů od uplynutí termínu, jakož i v případě,
kdy závažným způsobem poruší pravidla pro ukončení
předmětu, je hodnocen, jako by u ukončení předmětu neuspěl.

DŮLEŽITÉ BODY PRO I. ROČNÍK STUDIA
Studijní a zkušební řád Univerzity Palackého v Olomouci
SMĚRNICE DĚKANA LF – Článek 9 – Ukončení předmětu
• Pověřený zaměstnanec zapíše výsledek zkoušky neprodleně do
studijní agendy STAG (nejdéle do 3 pracovních dnů po zkoušce).
V případě zkoušek konaných v posledním týdnu před mezním
termínem zapíše pověřený zaměstnanec výsledek zkoušky
nejpozději do následujícího pracovního dne po mezním termínu
do 15. hodin.
• Odhlášení od zkoušky prostřednictvím IS STAG je možné
nejpozději 7 dní před zkouškou. Po tomto termínu je možné se
odhlásit pouze na příslušném pracovišti, o odůvodněnosti
odhlášení rozhoduje příslušný garant výuky, pokud příslušný
garant výuky shledá důvody pro odhlášení jako opodstatněné.

DŮLEŽITÉ BODY PRO I. ROČNÍK STUDIA
Studijní a zkušební řád Univerzity Palackého v Olomouci
SMĚRNICE DĚKANA LF –
Článek 11 – Komisionální zkouška
Student může v daném akademickém
roce vykonat zkoušku ze zapsaného
předmětu nejvýše třikrát.
Druhou opravnou zkoušku při prvním
zapsání předmětu koná před komisí
jmenovanou vedoucím pracoviště
garantujícího předmět, při opakovaném
zapsání předmětu před komisí
jmenovanou děkanem LF UP na návrh
vedoucího pracoviště garantujícího
předmět.

DŮLEŽITÉ BODY PRO I. ROČNÍK STUDIA
Studijní a zkušební řád Univerzity Palackého v Olomouci
Článek 23 – Zkouška
Výsledek zkoušky zkoušející klasifikuje těmito
klasifikačními stupni:
Stupeň

A
B
C
D
E
F

Deskriptor

vynikající
výborné
velmi dobré
dobré
dostačující
nevyhovující

Hodnota pro účely výpočtu
stud. průměru

1
1,5
2
2,5
3
4

DŮLEŽITÉ BODY PRO II. ROČNÍK STUDIA
Studijní a zkušební řád Univerzity Palackého v Olomouci
SMĚRNICE DĚKANA LF – Článek 6 – Kreditový systém
Vztah dvou předmětů na LF může být:
a) indiferentní – zapsání předmětu není vázáno žádnými podmínkami
b) podmiňující zápisem – student může zapsat předmět při současném
zapsání nebo dřívějším absolvování podmiňujícího předmětu, student
je však povinen absolvovat podmiňující předmět jako první, tato
povinnost se týká předmětů zakončených zkouškou, zápočtem i
kolokviem (tzv. „měkká“ prerekvizita)
c) podmiňující absolvováním – student může zapsat předmět až po
absolvování podmiňujícího předmětu (tzv. „tvrdá“ prerekvizita)
d) vylučující – student může v průběhu studia zapsat pouze jeden z
uvedených předmětů.
(podrobně o prerekvizitách viz Bílá knížka)

DŮLEŽITÉ BODY PRO II. ROČNÍK STUDIA
Studijní a zkušební řád Univerzity Palackého v Olomouci
Článek 11
Student je povinen získat v každém
akademickém roce svého studia alespoň
40 kreditů, anebo takový počet kreditů,
aby jejich součet s počtem kreditů
získaných v předchozím akademickém
roce dosahoval alespoň 80; to neplatí pro
poslední akademický rok standardní
doby studia.

DŮLEŽITÉ BODY PRO II. ROČNÍK STUDIA
Studijní a zkušební řád Univerzity Palackého v Olomouci
Článek 14 – Zápis předmětů
Student si v rámci téhož studia jednoho
studijního programu může tentýž
předmět zapsat nejvýše dvakrát. Vnitřní
předpis fakulty může stanovit, že
předmět si lze zapsat jen jednou.
Pokud vnitřní předpis nestanoví něco jiného,
je student, který v daném akademickém
roce neabsolvuje některý ze zapsaných
povinných předmětů, povinen si tento
předmět zapsat v nejbližším
akademickém roce, v němž je tento
předmět znovu otevírán.

Řešení problémů
souvisejících se studiem
1.
2.
3.

Přednosta ústavu či kliniky
Příslušný proděkan
Děkan

A. Pedagogická komise Akademického senátu LF UP
B. Studentská komora Akademického senátu LF UP
C. Spolek mediků

HARMONOGRAM
AKADEMICKÉHO ROKU 2022/2023
Akademický rok:

1.9.2022 – 31.8.2023

Výuka v ZS (1. ročník):
Vánoční prázdniny:
Výuka v LS (1. ročník):

19.9.2022 – 6.1.2023
26.12.2022 – 30.12.2022
13.2.2023 – 26.5.2023

Zahájení výuky:
Hlavní prázdniny:

19. září 2022
1.7.2023 – 31.8.2023

Imatrikulace studentů prvních ročníků:
21. září 2022 (společenský oděv)
Hlavní zkouškové období pro průběžnou výuku:
v zimním semestru
9.1.2023 – 10.2.2023
v letním semestru
29.5.2023– 30.6.2023
Mezní termín pro splnění studijních povinností za
akademický rok 2022/2023
6. září 2023
Den otevřených dveří:

14. leden 2023

Termín doplňujícího (před)zápisu do rozvrhů na
letní semestr akademického roku 2022/2023
Studenti si mohou upravit rozvrh na letní semestr (jen v rámci volné
kapacity předmětů), případně dopsat povinně volitelné a volitelné
předměty na letní semestr.
(Před)zápis se koná od 14.12.2022 od 9.00 hod do 9.2.2023 do 24.00 hod.

Dělení hlavních (před)zápisů do rozvrhů
podle etap
 pro studenty vyjíždějící na zahraniční studijní pobyty
 předměty zařazené do 2. - 6. ročníků - tzv. 1. etapa
do této etapy (před)zápisů budou zařazeni studenti,
kteří budou mít do stanoveného data splněné (a tedy ve
STAGU zapsané!) všechny výsledky povinných
předmětů, které jsou zakončené zkouškou
 předměty zařazené do 2. - 6. ročníků - tzv. 2. etapa
do této etapy (před)zápisů budou zařazeni studenti,
kteří nevyhověli podmínce 1. etapy (před)zápisu
 předměty zařazené do 1. ročníků

PORTÁL UP
Vstupní rozcestník k důležitým aplikacím https://portal.upol.cz/
• vyhledávání osob (kontakty na spolužáky a pedagogy, e-mailové
adresy, telefonní čísla)
• studijní agenda (STAG)
• objednávání jídla v menze
• webové rozhraní univerzitní e-mailové pošty
• studijní dokumenty – doručování písemností (např. rozhodnutí o
přiznání / nepřiznání stipendia – viz Statut UP čl. 25, odst. 1),
potvrzení o studiu v .pdf
• ELF/Formuláře – potvrzení o studiu s QR kódem
• odkaz na univerzitní Wiki viz wiki.upol.cz (aktualizované
manuály)
• odkaz ke stažení kancelářského balíku Microsoft Office (aktuální
verze, zdarma pro studenty UP)
• přístup k dalším aplikacím

STUDIJNÍ AGENDA (STAG)
STAG je informační systém pro vedení studijní agendy. Obsahuje
kompletní evidenci studentů, informace o předmětech, rozvrhy,
termíny zkoušek atd.
Studenti mají zřízen přístup prostřednictvím portálového řešení UP
https://stag.upol.cz/
• charakteristika předmětů, studijní plány, rozvrhy
• (před)zápis na předměty a kroužkový (před)zápis
• zápis na zkoušky
• správa některých osobní údajů studenta
• vizualizace studijního plánu
• žádosti o sociální a ubytovací stipendium

Pravidla pro zápis rozvrhu
• Studenti Zubního lékařství a studenti 1.,2.,4.-6. ročníku Všeobecného
lékařství se na povinné předměty hlásí jen kroužkovým
předzápisem.
• Na předměty volitelné a povinně volitelné a na povinné předměty
3. ročníku Všeobecného lékařství se studenti hlásí předzápisem po
předmětech.
• V případě, že se předměty nezapíší z důvodu nesplněné
prerekvizity, je student povinen po splnění prerekvizit provést
odzápis kroužku a nový zápis (předměty se automaticky samy
nedopisují, zapisuje je vždy jedině a sám student!).
• V případě, že se předměty nezapíší z jiného důvodu, zvolí si student
jiný kroužek nebo e-mailem sdělí vedoucí stud. oddělení svůj
problém (rozvrh bude opraven nebo mu bude sdělen další postup).

MOODLE
Co to je?
• Jedná se o systém na podporu a řízení výuky, včetně správy
kurzů, výukových zdrojů, komunikačních a testovacích
nástrojů.
• Je propojený se STAGem, což umožňuje automatické
přiřazování vyučujících a studentů do předmětů a zpětný
export výsledků splnění kurzů (je-li nastaveno) do STAGu.
Kde Moodle najdete?
• Přihlásíte se svými přihlašovacími údaji
jako do Portálu UP na adrese
https://moodle.upol.cz nebo vstup přímo
ze STAGu

Identifikační karty ISIC / UP
patří mezi doklady o studiu dle
zákona 111/1998 Sb.
studenti LF mají odlišné karty od
jiných fakult (identifikace ve FN)
umožňuje používání zavedených
služeb na UP (stravovací systém v menze, centrální
knihovna Informačního centra, kopírování, vstupní systém
včetně počítačové studovny, šatní skříňky aj.)
ISIC - mezinárodní studentský průkaz
MHD Olomouc – poskytuje studentské slevy
více informací o výhodách a slevách na www.alive.cz

Výdej identifikačních karet
Identifikační karty se vydávají v počítačové učebně 3.88 ve 2. patře
budovy Zbrojnice (Biskupské nám. 1) od 12.9.2022.
Informaci o možnosti převzetí karty dostane student e-mailem (e-mail
obsahuje i odkaz na rezervační systém pro objednání termínu
vyzvednutí karty, viz https://cvt.upol.cz/identifikacni-karty-ik/
Úřední hodiny oddělení
identifikačních karet
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

9.00 - 11.30 13.00 - 14.00
9.00 - 11.30
9.00 - 11.30 13.00 - 14.00
9.00 - 11.30 13.00 - 14.00
9.00 - 11.30

Poznámka:
V období vydávání identifikačních karet jsou
hodiny určené pro výdej karet a známek
prodlouženy – bližší informace získáte na
stránce Centra výpočetní techniky UP

Stravování
• v menzách SKaM (např. výdejna na TÚ), objednávky
přes portál UP nebo pomocí karty ISIC v automatu,
více na stránkách SKaM

Ubytování dosud
neubytovaných studentů
Studenti, kteří mají zájem o ubytování na VŠK UP,
se mohou dotazovat na volnou kapacitu přímo na
jednotlivých kolejích od 7.00 hod viz
http://www.skm.upol.cz/
– paní Halabicová, tel. 585 638 026
koleje 17. listopadu, Šmeralova, B. Václavka
– paní Šmolcová, tel. 585 638 025
koleje Chválkovice, Gen. Svobody, J. L. Fischera
– paní Látalová, tel. 585 638 883
koleje Neředín, Rošického
K dispozici budou volná místa studentů, kteří
nenastoupili k ubytování v objektech SKM, či
vůbec ke studiu na UP.

COVID-19
• Vzhledem aktuální epidemiologické situaci
sledujte webové stránky
https://www.lf.upol.cz/covid-19/
• V případě zdravotních potíží nejen v
souvislosti s COVID-19 informujte emailem o
této skutečnosti sekretářku toho pracoviště,
které garantuje výuku předmětu, jehož
výuky se nemůžete účastnit.

NEZAPOMENU, ŽE…

•

•
•
•
•
•

•

•

svou nepřítomnost na povinné výuce (na zkoušce) musím vždy bezodkladně omluvit,
případně se domluvit na náhradě s příslušným vyučujícím (přednášky nepovinné,
ostatní výuka povinná), sleduji sylabus předmětu, při delší nepřítomnosti se poradím o
dalších možnostech na studijním oddělení;
do 4 týdnů budou zveřejněny termíny zkoušek na zimní semestr (sleduji STAG a
přihlásím se);
do 6. 9. 2023 musím splnit všechny povinné předměty v 1. ročníku (tj. získám 60 kreditů
v kategorii „A“), protože v 1. ročníku se výjimky neudělují;
každou zkoušku mohu opakovat nejvýše 2x (tj. mám 3 termíny z každého předmětu);
po splnění studijní povinnosti si kontroluji elektronický zápis (zápočet, zkouška) ve
STAGu (do 3 dnů od udělení by měly být ve STAGu sekretářkou zapsány);
před zahájením 2. ročníku provedu elektronickou kontrolu studia (tzv. samozápis, viz
www.lf.upol.cz) a poté si nechám potvrdit na studijním oddělení vyplněný index a
odevzdám zápisový list A za rok 2021/2022 a zápisový list B na rok 2022/2023;
se mohu zapisovat do rozvrhu povinných předmětů jen kroužkovým před/zápisem
(kromě 3. ročníku Všeobecného lékařství) a že změna rozvrhu je možná až v letním
semestru jen v rámci volné kapacity (kapacita rozvrhu se dále nenavyšuje);
do konce listopadu požádám elektronicky (STAG) o ubytovací stipendium (je-li toto
moje první studium).

Studijní oddělení LF UP
Úřední hodiny
Pondělí a čtvrtek 8.00 – 11.00 a 13.00 – 16.00 hod
Děkanát LF UP, Hněvotínská 3, 779 00 Olomouc)
Mgr. Táňa Laštůvková – studijní záležitosti
Tel. 585 632 014, e-mail tana.lastuvkova@upol.cz
Ing. Alina Antošová – rozvrhy a rady do života 
Tel. 585 632 010, e-mail alina.antosova@upol.cz

Závěr
Dotazy? Děkuji za pozornost. Mnoho štěstí!

