Vyhláška . 1/2010/P

Vyhláška prod kana pro studijní a pedagogickou innost

O poplatcích za studium v akademickém roce 2010/11
Výše poplatk za studium je ur ena Rozhodnutím rektora . 03R/2010 – Poplatky za studium
v akademickém roce 2010/2011.
a)

poplatek za další studium
Poplatek za další studium podle § 58, odst. 4 zákona . 111/1998 Sb. a lánku 14, odst. 3 Statutu
Z U iní za jeden rok studia 2 952 K .
Uvedený poplatek se vztahuje na studenty, kte í již absolvovali vysokoškolské studium
vykonáním státní záv re né zkoušky po 31.12.1998 a studují v dalším bakalá ském nebo
magisterském (nenavazujícím) studijním programu.
Poplatek lze uhradit bankovním p evodem, složenkou typu A nebo složením v hotovosti
v pokladn Z U ve prosp ch konta fondu stipendií na ú et Z U íslo 4811530257/0100,
variabilní symbol 4275000510. Jako specifický symbol je nutné uvést rodné íslo studenta bez
znaku lomítka. Bez uvedených údaj 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
. 111/1998 Sb. a lánku 14 odst. 1 a 2 Statutu Z U iní:
pro studenty, kte í studují déle než je standardní doba studia zv tšená o jeden rok v bakalá ském
nebo magisterském studijním programu, 17 712 K za každé, by i zapo até šestim sí ní
období.
Poplatek lze uhradit bankovním p evodem, složenkou typu A nebo složením v hotovosti
v pokladn Z U ve prosp ch konta fondu stipendií na ú et Z U íslo 4811530257/0100,
variabilní symbol 4275000410. Jako specifický symbol je nutné uvést rodné íslo studenta bez
lomítka. Bez uvedených údaj není možné identifikovat plátce.

c)

Poplatek za úkony spojené s p ijetím p ihlášky ke státní rigorózní zkoušce a s konáním této
zkoušky je stanoven ve výši 5 900 K .

Student, který neprovede úhradu poplatku v termínu splatnosti, který má uvedený v rozhodnutí ve
v ci vym ení poplatku za studium, porušuje povinnosti studenta podle § 63, odst. 3 písm. a) zákona .
111/1998 Sb. a bude s ním zahájeno disciplinární ízení. Neuhrazení poplatk m že být v souladu s §
64 a 65 téhož zákona d vodem k vylou ení ze studia.
Proti rozhodnutí rektora o povinnosti hradit poplatky m že student podat žádost o p ezkoumání
rozhodnutí. Odvolání se podává prost ednictvím Informa ního a poradenského centra Západo eské
univerzity v Plzni (IPC). Snížení i prominutí poplatku je možné pouze ze závažných doložených
d vod .
V p ípad nejasností o povinnosti placení poplatk nebo o jejich výši se mohou studenti
obrátit na paní D. ernou z IPC (tel. 377 63 1350 nebo e-mail cernadag@rek.zcu.cz).
V Plzni dne 18.3. 2010
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