
 

Určeno: 

Výchovným poradcům gymnázií a středních škol 

         V Praze dne 13. 12. 2017 

Informační materiály – 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy 

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego, 

dovolte, abych Vám jménem vedení 3. lékařské fakulty UK popřál klidné prožití vánočních svátků a 

spokojenost a zdraví v roce 2018. 

Rádi bychom Vás jako každoročně informovali o termínu Dne otevřených dveří naší fakulty – koná se 

dne 5. 1. 2018 od 14:00 hod. v budově fakulty (Ruská 87, Praha 10). Jeho součástí bude prezentace 

informací o studiu a přijímacích zkouškách a dále možnost si společně s našimi studenty vyzkoušet 

některé „lékařské“ dovednosti (resuscitace a ošetření akutního krvácení, ultrazvukové vyšetření, 

studium anatomie na názorných modelech a mnohé další). Součástí programu bude i návštěva vybraných 

klinik Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. 

Průběh Dne otevřených dveří bude natočen a bude k dispozici na webu fakulty. 

Dovolujeme si Vás dále informovat o tom, že 3. lékařská fakulta UK pořádá již tradičně pro studenty a 

studentky posledních a předposledních ročníků gymnázií akci "Dvojčata" v rámci které umožňujeme 

středoškolákům strávit společně s jedním naším studentem 1. ročníku týden výuky v oboru Všeobecné 

lékařství. Středoškoláci se účastní veškeré teoretické výuky (přednášky a semináře), účast na praktickém 

vyučování možná není. 

Vzhledem k velkému zájmu je omezen počet středoškoláků na 3/týden - mohou se přihlašovat na adrese  

https://inis17.lf3.cuni.cz/dvojcata/ 

Nápověda na přihlášení je na adrese https://inis17.lf3.cuni.cz/dvojcata/napoveda/uchazec/ 

Budeme Vám vděčni, když tuto informaci svým studentům sdělíte s tím, že na termíny v lednu by se 

měli přihlásit do 15. 12. 2018 na další termíny pak nejpozději do 31. 1. 2018. 

Pokud byste měl/a jakékoli dotazy, rád je zodpovím mailem (david.marx@lf3.cuni.cz), pro studenty 

vaší školy je k dispozici mail prijimacky@lf3.cuni.cz nebo facebooková stránka “Studenti a uchazeči“ 

- https://www.facebook.com/groups/studenti.lf3/files/ 

Vážená paní, vážený pane, děkuji za spolupráci při výběru našich budoucích studentů. 

V úctě 

 

       MUDr. David Marx, Ph.D. 

                proděkan pro studium a výuku 
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