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Univerzita 3. věku na 2. lékařské fakultě UK
Hlavním tématem studia je „Význam prevence v
medicín?“. Studium trvá dva roky, tzn. ?ty?i semestry.
P?ednášky probíhají jednou týdn? a trvají p?ibližn? dv?
hodiny. Vyu?ujícími jsou p?ední odborníci z ústav? a klinik
Fakultní nemocnice Motol. Podmínkou p?ijetí ke studiu je
ukon?ení st?ední nebo vysoké školy a dosažení
d?chodového v?ku. Prov??ení získaných znalostí se
provádí koncem každého školního roku napsáním krátké
práce na dané téma. P?íznivé zhodnocení práce je
podmínkou postupu do dalšího ro?níku. Témata
p?ednášek jsou velmi r?znorodá a ?asto jsou zam??ena
na problémy spojené s vyšším v?kem, nap?. Srdce a krevní ob?h, Vysoký krevní tlak a jeho následky,
Osteoporóza, Zdraví a t?lesná aktivita, Sou?asný stav transplantací orgán?, Kožní zm?ny ve vyšším v?ku
atd. Po úsp?šném ukon?ení celého studia obdrží poslucha?i osv?d?ení o absolvování Univerzity 3. v?ku
na slavnostním zasedání v Karolinu.

P?ihláška na školní rok 2019/2020 (ke stažení docx nebo pdf) se p?ijímá na d?kanátu 2. LF u pí
Štulíkové od 24. dubna 2019. P?ihlášky zaslané p?ed tímto datem nebudou akceptovány.
Uchaze?i budou p?ijímáni do napln?ní kapacity.
Poplatek za jeden školní rok je 500,– K? (p?evodem na ú?et fakulty 37530021/0100, variabilní symbol 902
– do poznámky uve?te své jméno).
P?ednášky se budou konat vždy v úterý od 14.00.
P?ednášky za?ínají za?átkem ?íjna, p?esné informace vám budou v?as zaslány.

Seznam p?ednášek U3V na akad. r. 2018/2019:
1. ro?ník – zimní semestr 2018/2019
1. ro?ník – letní semestr 2018/2019
2. ro?ník – zimní semestr 2018/2019
2. ro?ník – letní semestr 2018/2019
prof. MUDr. Ji?í Šnajdauf, DrSc.
garant Univerzity 3. v?ku
Pro další informace volejte 224 435 827 (pí Štulíkovou) nebo emailem .
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