Fakulta zdravotnických studií
Nelékařské zdravotnické obory

VYHLÁŠKA DĚKANKY
Číslo 6D/2010
Přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v celoživotním
vzdělávání oboru Všeobecná sestra v akademickém roce 2010/2011
(dle článku č. 17 Statutu FZS ZČU)
1. Přihlášky pro přijetí ke studiu na FZS ZČU pro akademický rok 2010/2011 se podávají
do 12.7.2010.
2. Uchazeč vyplní a podá přihlášku ke studiu v celoživotním vzdělávání Ošetřovatelství –
Všeobecná sestra (formulář ke stažení na http://www.fzs.zcu.cz).

3. Přijímací řízení se uskuteční v termínu 5. srpna 2010 ve spolupráci s Karlovarskou
krajskou nemocnicí a.s. a v souladu s Pokynem děkanky číslo 4D/2010.
4. Podmínky k přijetí ke studiu v celoživotním vzdělávání:
 Ukončené středoškolského vzdělání v oboru Všeobecná sestra nebo Zdravotnický
asistent, event. ukončené vyšší odborné vzdělání v oboru Všeobecná sestra;
 Minimálně 2 roky praxe;
 Pracovní smlouva mezi uchazečem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s.;
 Uzavření smlouvy mezi Fakultou zdravotnických studií ZČU a uchazečem;
 Úhrada platby za studium v celoživotním vzdělávání.
5. Platba za studium v celoživotním vzdělávání:
Přijatý uchazeč je povinen zaplatit částečnou úhradu ceny kurzu ve výši 5 000,- Kč,
za podmínek uvedených ve smlouvě uzavřené s uchazečem.
6. V akademickém roce 2010/2011 přijme FZS ZČU ke studiu celoživotního vzdělávání
v programu Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra 30 posluchačů.
7. Rozhodnutí o přijetí ke studiu na FZS ZČU obdrží uchazeč do 8 dnů od rozhodnutí
přijímací komise. Žádost o přezkoumání rozhodnutí může uchazeč podat děkance FZS
do 30 dnů od doručení rozhodnutí.
Pokyn nabývá účinnosti a platnosti dnem vydání.
V Plzni dne 15. července 2010
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