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1. Každé pracoviště vypisuje místa pro SVOČ v maximálním počtu 10 studentů/pracoviště. 

Jedno téma mohou řešit maximálně dva studenti studijního programu Všeobecné 

lékařství. Pro studijní program Zubní lékařství může být i větší počet studentů přijatých na 

jedno téma. 

2. Přihlášky na konkrétní vypsané téma práce pro SVOČ odevzdají studenti nejpozději do 

18. 7. 2016 na děkanát LF UP  Ing. Magdě Sedláčkové. Jeden student se smí přihlásit na 

maximálně jedno téma. Pokud student pokračuje na své práci v dalším akademickém roce, 

musí znovu vyplnit přihlášku.  

3. Slavnostní předání dekretů SVOČ proběhne v září 2016 na TÚ LF UP (termín bude 

upřesněn). 

4. Téma nebo školitele v rámci jednoho pracoviště lze změnit na základě písemné žádosti do  

27. 2. 2017. 

5. Termín konference LF UP 2017 je uveden v harmonogramu akademického roku. 

Abstrakta, popularizační texty a postery budou přijímány nejpozději do 10. 4. 2017 na 

adrese magda.sedlackova@upol.cz. Formální úprava je uvedena v dokumentech 

umístěných na webových stránkách LF UP v sekci SVOČ, a musí být dodržena, jinak 

téma nebude přijato k prezentaci.  

6. V rámci přihlášky práce na konferenci je nutno uvést, jak se student na práci podílel. 

7. Odborné komise vyhodnotí tři nejlepší prezentace studentských vědeckých prací 

v teoretické sekci, v klinické sekci (interní, chirurgické) a v sekci zubního lékařství. Tyto 

prezentované práce budou oceněny mimořádným stipendiem.  

8. Stipendium za SVOČ bude v akademickém roce 2016-2017 vypláceno podle směrnice 

děkana (maximálně 4 000 Kč). Podmínkou vyplacení stipendia je odevzdání abstraktu, 

popularizačního textu, posteru a osobní celodenní účast na konferenci. Pokud téma řeší 

více studentů, stipendium si rozdělí podle množství vykonané práce (určí školitel). 

9. Vyhlášení „Studentské ceny“- 3 výherce určují sami studenti formou hlasování 

přítomných studentů na konferenci. 

10. Dobrovolní organizátoři konference SVOČ na LF UP budou odměněni zvláštním 

stipendiem. 
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