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Článek 1
Prodloužení standardní doby studia o dobu narušení
studia
1. Studentům DSP, kteří byli v období 1. 3. 2020 až 31. 8. 2020 (dále jen „doba narušení studia“) evidováni v
aktivním stavu studia, byla na základě §2, odst. 1, písm. b) zák. č. 188/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro
vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších
zákonů, v platném znění, části druhé, prodloužena standardní doba studia (dále jen „SDS“) o 6 měsíců bez
nutnosti o prodloužení standardní doby studia žádat.
2. Studentovi DSP, který měl v době narušení studia studium přerušeno dle §54 zák. č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách, v platném znění, se doba narušeného studia do celkové doby přerušení nezapočítává,
pokud o to požádá.
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Článek 2
Prezenční a kombinovaná forma studia
Student na konci 4. ročníku doktorského studia, kterému z důvodu prodloužení dle článku 1 odstavce 1 SDS
trvá, je povinen požádat děkana o prodloužení prezenční formy studia nebo o převedení do kombinované
formy studia.
Žádost musí být doporučena školitelem studenta, vedoucím školícího pracoviště a předsedou oborové
rady.
Žádost o prodloužení prezenční formy studia musí být posouzena podle naplnění podmínky pro studium
v prezenční formě studia podle Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze,
čl. 1 odst. 4 písm. a) a čl. 34 odst. 3.1
V případě, že student do 15 kalendářních dnů od posledního dne 4. ročníku studia nepodá ani jednu
ze žádostí podle čl. 2 odst. 1, zůstane evidován v prezenční formě studia a bude mu základní doktorské
stipendium vyměřeno v minimální hodnotě podle platného výnosu rektora, jímž je pro daný kalendářní rok
stanovena výše základního doktorského stipendia.

Článek 3
Přechodná a závěrečná ustanovení
1. Tento výnos nabývá platnosti dnem podpisu rektora.
2. Formuláře žádostí tvoří přílohu tohoto výnosu.

prof. Dr. RNDr. Pavel Matějka, v. r.
rektor VŠCHT Praha
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Prezenční forma studia předpokládá pravidelnou účast studentů na výuce a plnění studijních povinností v souladu s harmonogramem
akademického roku a studijním plánem. Při prezenční formě studia student DSP studuje a účastní se vědecké a případně pedagogické práce
v rozsahu 40 hod. týdně, pokud není se školitelem dohodnuto jinak, a má možnost ucházet se o stipendium z prostředků VŠCHT Praha,
fakult, pracovišť uskutečňujících DSP nebo jiných zdrojů.

FAKULTA ……………………………………………………………………..
VŠCHT PR AH A

Ž ÁDO ST
o převedení z prezenční na kombinovanou formu studia
v doktorském studijním programu
ke dni:

Titul jméno příjmení
Bydliště:

Důvod:

datum

podpis žadatele

..................................................................................................................................
Vyjádření a podpis školitele:

Vyjádření a podpis vedoucího ústavu:

Vyjádření a podpis předsedy oborové rady:

Vyjádření a podpis děkana:
1.strana

Razítko fakulty:

Doktorand/ka:

VÝSTUPNÍ LIST – při předčasném ukončení studia, přerušení
studia nebo převedení do kombinované formy studia DSP

Poplatky související s prací v laboratořích vyrovnány:

Vypůjčené knihy vráceny a pohledávky v ChemTK vyrovnány:
(platí pro všechny studenty včetně cizinců; nutno vyrovnat
v budově Národní technické knihovny do 5 dní od ukončení studia)

Výpočetní centrum VŠCHT Praha:
Toto razítko musíte získat ve vlastním zájmu,
Neboť na kartě můžete mít uloženy zapomenuté peníze!

Veškeré záležitosti na kolejích byly vyřízeny:
(platí pro všechny mimopražské studenty)

Katedra tělesné výchovy:

V Praze, dne …………………………………

……………………………………………
podpis žadatele

Upozornění: Povinností každého občana je do 8 kalendářních dnů ohlásit své zdravotní pojišťovně změnu svého statutu
(ukončení studia).

2.strana

FAKULTA ……………………………………………………………………..
VŠCHT PR AH A

Ž ÁDO ST
o prodloužení prezenční formy studia
v doktorském studijním programu

Titul jméno příjmení
Bydliště:

Důvod:

narušení studia 1.3.2020 – 31.8.2020 z důvodu Covid19

Pominou-li podmínky pro studium v prezenční formě studia podle Studijního a zkušebního řádu
Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, čl. 1 odst. 4 písm. a) a čl. 34 odst. 3, zavazuje
se žadatel nejpozději do 8 kalendářních dnů nahlásit tuto skutečnost děkanátu fakulty.

datum

podpis žadatele

................................................................................................................................................
Doporučení a podpis školitele:

Doporučení a podpis vedoucího ústavu:

Doporučení a podpis předsedy oborové rady:

Podpis děkana:

