Pokyn proděkana pro studijní a pedagogickou činnost č. 04PD/2012

Poplatky za studium v akademickém roce 2012/13
Výše poplatků za studium je určena Rozhodnutím rektora č. 6R/2012 – Poplatky za
studium v akademickém roce 2012/2013.
a) Poplatek za další studium.
Poplatek za další studium podle § 58, odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb. a článku 14,
odst. 3 Statutu ZČU činí za jeden rok studia 2 801 Kč.
Uvedený poplatek se vztahuje na studenty, kteří již absolvovali vysokoškolské
studium vykonáním státní závěrečné zkoušky po 31.12.1998 a studují v dalším
bakalářském nebo magisterském (nenavazujícím) studijním programu.
Poplatek lze uhradit bankovním převodem ve prospěch konta fondu stipendií na účet
ZČU číslo 4811530257/0100, variabilní symbol 4275000512. Jako specifický symbol
je nutné uvést rodné číslo studenta bez znaku lomítka. Bez uvedených údajů není
možné identifikovat plátce.

b) Poplatek za delší studium.
Poplatek za studium více než o rok delší než je standardní doba studia podle § 58,
odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb. a článku 14 odst.1 a 2 Statutu ZČU činí pro studenty,
kteří studují déle než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok v bakalářském
nebo magisterském studijním programu, 16 806 Kč za každé, byť i započaté
šestiměsíční období.
Poplatek lze uhradit bankovním převodem ve prospěch konta fondu stipendií na účet
ZČU číslo 4811530257/0100, variabilní symbol 4275000412. Jako specifický symbol
je nutné uvést rodné číslo studenta bez lomítka. Bez uvedených údajů není možné
identifikovat plátce.
Student, který neprovede úhradu poplatku v termínu splatnosti, který má uvedený
v rozhodnutí ve věci vyměření poplatku za studium, porušuje povinnosti studenta
podle § 63, odst. 3 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb. a bude s ním zahájeno
disciplinární řízení. Neuhrazení poplatků může být v souladu s § 64 a 65 téhož zákona
důvodem k vyloučení ze studia.
Proti rozhodnutí rektora o povinnosti hradit poplatky může student podat žádost
o přezkoumání rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím Informačního
a poradenského centra Západočeské univerzity v Plzni (IPC). Snížení či prominutí
poplatku je možné pouze ze závažných doložených důvodů.
V případě nejasností o povinnosti placení poplatků nebo o jejich výši se mohou
studenti obrátit na paní D. Černou z IPC (tel. 377 63 1350 nebo
email cernadag@rek.zcu.cz).

c) Poplatek za úkony spojené s přijetím přihlášky ke státní rigorózní zkoušce a s
konáním této zkoušky je stanoven ve výši 5 602 Kč.

d) Poplatek za přijímací řízení v roce 2012/13 činí 500 Kč.
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