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čÁsr pnvNí

zÁxr.q.oNí usrnNovnNí

článet< 1

úvodní ustanovení

1) Studijní a zkušební řád Akademie HUSPOL s.r.o. (dále jen ,,Studijní a zkušební řód")

upravuje pravidla studia v akreditovaném bakalářském studijním proglamu na Akademii
HUSPOL s.r.o. (dále jen,;1lsoká škola").

2) Studijní a zkušební řád je vnitřním předpisem podle § l7 odst. l písm. g) zákona č. l l 1/1998

Sb.. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve

zněni pozděj ších předpi sů (dál e j en,, z áko n " ).

3) Rektor je zmocněn vydávat ke Studijnímu a zkušebnímu řádu směrnice a opatřenÍ, kterými

jeho jednotlivá ustanovení zpřesňuje a konkretizuje; směrnice a opatření nabývají platnosti

dnern vydání s možností odkladu jejich účinnosti.

Čtánek 2

Evidence studia

1) Evidence studia je zajišťována studijním oddělením vysoké školy. Evidence studia je

zpracovávána pomocí informačního systému vysoké školy.

2) Způsob a další podrobnosti vedení evidence studia, podmínky a způsob vedení výkazu o

studiu dle § 57 zákona, jakož i povinnosti akademických pracovníků souvisejících s touto

evidencí upravuje opatření rektora.

Čtenek 3

Akademický rok a jeho organizace

1) Akademický rok trvá 12 kalendářních měsíců, jeho začátek stanoví rektor vysoké školy.

2) Akademický rok se člení na zimní, letní semestr a období prázdnin.

3) Každý semestr se skládá z období výuky, období zápočtového a zkouškového.

4) Rektor stanovuje nejpozději do 30. dubna Harmonogram akademického roku (dále jen

,, Harmonogram ") pro následující akademický rok.
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čÁsr onuuÁ

ORGANIZACE STUDIA

členek l

Studijní program, studijní plán, studijní předmět, standardní doba studia

1) Základ vzdělávacích aktivit představují akreditované bakalářské studijní programy, vČetně

profi lových specializací, uskutečňovaných prezenční i kombinovanou formou.

2) Bakalářský studijní program je směrován k přípravě na výkon povolání a pokraČování studií

v programu magisterském. Standardní doba jeho studia je tříletá a je zakončen vykonáním státní

závěrečné zkoušky z předmětů určených akreditační dokumentací studijního programu

a obhajobou bakalářské práce. Absolventům se uděluje titul ,.bakalář" vezkratce,,Bc." uváděný

před jménem.

3) Studijní program musí obsahovatná|ežitosti podle § 44 odst. 2 zákona.

4) Součástí studijního programu je doporučený studijní plán. Je sestaven tak, aby umoŽnil

úspěšné ukončení studia ve standardní délce. Obsahuje předměty v kreditové hodnotě, aby

v každé části kontroly byly splněny podmínky pro pokračování ve studiu.

5) Student může písemně požádat o individuální studijní plán, který umoŽňuje výjimkY

z organizace studia. Rektor, případnějím pověřený prorektor, rozhoduje o absolvováníjednoho

nebo více semestrů formou individuálního studijního plánu, jehož průběh a podmínky zároveř'

stanoví do 30 dnů ode dne doručení žádosti. Individuální studijní plán se povoluje pouze do 14

dnů po zahájeni příslušného akademického roku nebo semestru, výjimky povoluje rektor,

případně jím pověřený prorektor.

ó) Předměty zařazené do studijního plánu mohou b}t:

a) povinné, jejichž úspěšné absolvování v plném rozsahu je nezadatelnou podmínkou

úspěšného absolvování jednotlivých částí, i celého studijního progralnu,

b) povinně volitelné, z nichž si student volí vždy do požadovaného počtu kreditu

a jejichž splnění je podmínkou absolvování studia,

c) volitelné, znichž student volí dle vlastního výběru a jejichž splnění není podmínkou

absolvování studia.

čtánek 5

Zápis

1) Uchazeč o studium se stává studentem vysoké školy dnem zápisu do prvního roČníku studia.

Rektor písemně oznámipřijatému uchazeči vysoké školy termín, místo a zpŮsob záPisu



/

2) Do dalších ročníků studia se student zapisuje, pokud splní všechny studijní povinnosti

stanovené pro absolvování předch oziho ročníku a uhradí poplatky spojené se studiem, které Pro

příslušný akademický rok upravuje Přikaz ke stanovení výše poplatkŮ za studium. Termín

zápisu je stanoven Harmonogramem.

3) pokud se student zvážnýchzdravotních, rodinných anebo osobních dŮvodŮ nemŮŽe osobně

dostavit k zápisu ve stanoveném termínu, oznámito bezodkladně písemně studijnímu oddělenÍ,

nejpozději však do 5 dnů po uplynutí termínu zápisu apožádáo provedení zápisu v náhradním

termínu.

4) pokud se student nedostaví k zápisu do dalšího roěníku studia nebo se nedostaví

k opětovnému zápisu po přerušení studia a nepožádá písemně o provedeni zápisu v náhradním

termínu, nejpozději však do 5 dnů po uplynutí termínu zápisu, je mu ukončeno studium Podle

§ 56 odst. 1 písm. b) zákona.

5) Rektor, případně jím pověřený prorektor, může povolit zápis v náhradním termínu nazák|adě

písemné žádosti studenta. Zápis v náhradním termínu se podává rektorovi prostřednictvím

studijního oddělení. Zápisv náhradním termínu je zpoplatněn, přičemž výši poplatku upravuje

Příkazke stanovení výše poplatků za studium.

6) Zápis provede studijní oddělení a zaznamená jej do studijní dokumentace, na základé

provedeného zápisu vystaví studentovi potvrzení o studiu,

7) V mimořádných případech, kdy student zvážných důvodŮ nesplní studijní povinnosti Pro

zápis do dalšího ročníku studia do termínu stanoveného Harmonogramem, mŮŽe rektor,

případně jím pověřený prorektor, na zák|adě písemné žádosti studenta podané nejPozději

v termínu stanoveném Harmonogrameln, rozhodnout o povolení tzv. podmíněnéhO záPisu dO

vyššího ročníku. Rozhodnutí o povolení podmíněného zápisu do vyššího roČníku souČasně

stanoví termín pro splnění chybějících studijních povinností, nejpozdějším termínem je konec

semestru následující po semestru, ve kterém nebyly splněny studijní povinnosti. Student

podmíněně zapsaný do vyššího ročníku má právo se účastnit výuky, nesmí však skládat zkouŠk}

azápočíy náIežejicido tohoto ročníku do doby splnění chybějících studijních povinnostÍ. Pokud

student splní chybějící studijní povinnosti, stane se dnem splnění poslední chybějící studijní

povinnosti jeho zápis do vyššího ročníku řádným. Pokud student nesplní chybějící studijní

povinnosti v rámci termínu stanoveném Rozhodnutím o povolení podmíněného záPisu do

vyššího ročníku, může požád,at o opakování ročníku, nebo mu bude ukonČeno studium Podle

§ 56 odst. 1 písm. b) zákona.

8) Ukončením ročníku studia se rozumí splnění všech studijních povinností stanovených

studijním plánem pro příslušný ročník studia. Pokud student nesplní studijní povinnosti

posledního ročníku bakalářského studia, které jsou stanoveny studijním plánem nejpozději do

termínu stanoveného Harmonogramem, může podat rektorovi, případně jím pověřenému

prorektorovi, písemnou žádost o prodloužení termínu ukončení ročníku. V příPadě, Pokud tak

student neučiní, bude mu ukončeno studium podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona. Bude-li

studentovi vyhověno na základě jeho žádosti o prodloužení termínu ukonČení roČníku, a Přesto

studijní povinnosti nesplní, může požádat o opakování posledního ročníku, nebo mu bude

ukončeno studium podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona.



Clánek 6

Kreditový systém studia

1) Organizace studia na vysoké škole je založená na ECTS kreditovém systému, jejich

prostřednictvím je možné hodnotit studentovu zátěž spojenou s absolvováním studijních
předmětů (dále jen ,,předměý").

2) Student ziskává kredity po úspěšném absolvování předmětu. Za daný předmět může student

v průběhu studia získat kredity jenom jednou.

3) Kredity ziskané za úspěšné absolvování předmětů se studentovi sčítají. Jednou z podmínek
pokračování ve studiu, je získání potřebného počtu kreditů stanoveného studijním plánem

příslušného studijního programu.

4) Student ziskávákredity jejichzapočitáním při úspěšném absolvování předmětů v souladu se

studijním plánem příslušného studijního programu. Zapoěitávány jsou kredity získané:

a) v rámci studia studijního programu vysoké školy,

b) v rámci studia nebo jeho části na jiné tuzemské nebo zahranični lrysoké škole,

v souladu s pravidly přenosu ECTS kreditů a pravidly pro uznání předchozích výsledků
studia.

5) Celkový počet kreditů, které je potřebné získat pro řádné ukončení bakalářského studijního
prograln je 180 ECTS kreditů za ce|é studium.

6) Pokud student absoh.uje studium nebo jeho část na jiné vysoké škole tuzemské nebo

zahraniční vysoké škole. získané kredity se mu započitávají v souladu s čl. 17 tohoto Studijního
a zkušebního řádu.

Článek 7

Zápis předmětů

1) Student je povinen zapsat si v příslušném akademickém roce na každý semestr předměty

studovaného studijního programu v takové kreditové hodnotě a skladbě, v jaké jsou určeny

studijním plánem příslušného studijního programu a současně tak, aby splnil podmínky pro

zápis do dalšího ročníku nebo pro řádné ukončení studia.

2) Student při zápisu v daném akademickém roce voli z povinně volitelných a volitelných
předmětů tak, aby spolu s předměty povinnými získal počet kreditů stanovených studijním
plánem příslušného studijního programu potřebných k úspěšnému ukončení daného ročníku.
Při dostatečném počtu kreditů z povinných a povinně volitelných předmětů, si nemusí student

zapsat žádný volitelný předmět.

3) Student může v daném akademickém roce získat kredity jen z těch předmětů, které si zapsal.

Zápisje pro studenta závazný, s výjimkou stanovenou v odst. 5 tohoto článku.

5



4) Student si může do jednoho týdne od začátku výuky v příslušném semestru zruŠit anebo

změnit zapsaný předmět z důvodu rozvrhové kolize nebo v případě, že výuka Předmětu bYla

zrušena ze strany vysoké školy, V takovém případě musí dodržet ustanoveni Čl. 7 odst. l a 2

tohoto Studijního a zkušebního řádu.

Článek 8

Povinně volitelné a volitelné předmě§

1) povinně volitelné a volitelné předměty jsou stanoveny studijním plánem pro přísluŠný

studijní progIam.

2) Volitelné předměty jsou vypisovány pro příslušný semestr akademického roku.

3) K otevření povinně volitelného a volitelného předmětu je stanoven minimální poČet l0

zapsaných studentů, Pokud počet zaspaných v daném předmětu nedosáhne minimální PoČet,

jsou přihlášení studenti povinni vybrat si a zapsat předmět jiný, a to nazák|ad oznámeni vYsoké

školy.

článek 9

Formy úuky

1) Výuka předmětů je uskutečňována zejména prostřednictvím přednáŠek. cviČenÍ. seminářŮ,

praktik, exkurzí. odborných praxí, kurzů a kontrolovaného samostudia.

2) předmět studijního programu může být vyučován současně více formami. Pokud není ve

studijním programu stanoveno jinak, formu výuky určí vyučující,

3) Výukou jsou pověřováni akademičtí pracovníci vysoké školy. Rektor, případně prorektor pro

studijní záležitosti a pedagogickou činnost, může pověřit výukou také odborník)' z praxe za

podmínek stanovených akreditací.

4) Součástí studia podle akreditovaného studijního programu mŮže být odborná praxe- která

probíhá v termínech stanovených Harmonogramem a za podmínek stanovených Platnou

akreditací. odborná praxe slouží k rozšiřování vědomostí a dovedností získaných studiern.

Praxe spočívá v práci studenta na odpovídajícím pracovišti.

5) účast studenta na cvičeních, seminářích, praktikách, exkurzích, kurzech a odborných Praxích
je povinná. Student musí dosáhnout minimálně 80 % účasti a v případě nepřítomnosti doloŽÍ

svou neúčast písemně např. zdůvodu nemoci, urazl, hospitalizace apod. Nesplnění ÚČasti na

cvičeních, seminářích, praktikách, exkurzích, kurzech a odbomých praxích mŮŽe bý dŮvodem

pro nesplnění podmínek úspěšného absolvování předmětu. Účast na jiných formách výukY není

zpravidla povinná, pokud tak nestanoví požadavky uvedené v sylabu Předmětu.
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ó) Studentovi, který se nemohl povinné vYuky v minimálně rozsahu 80 % zúČastntí ze

závažnýchomluvitelných důvodů, může vyučující stanovit náhradní způsob splnění studijních

povinností. Podmínky stanoví vyučující, případně garant předmětu.

7) Kromě výuky poskytují vyučující studentům individuální konzultace, a to formou přímého

kontaktu a prostřednictvím komunikačních prostředků, zejménapak vyuŽÍváním informaČních

a komunikačních technologií.

8) Ke každému předmětu je před zahájenímvýuky v semestru zveřejněn sylabus vyuČovaného

předmětu odsouhlasený garantern předmětu, který obsahuje zejména:

a) anotaci vyučovaného předmětu,

b) témata odpovídající příslušnému počtu výukových hodin,

c) požadavky kladené na studenty v průběhu vYuky a podmínky stanovené pro ÚsPěŠné

ukončení předmětu,

d) seznam odborné literatury ke studiu.

CAST TRETI

ZKUŠEBNÍ ŘÁO

článek 10

Formy kontroly studia

1) Základními způsoby zakončení předmětů jsou zápočet a zkouška, které jsou udělor'ánr na

základě požadavků stanovených v sylabu předmětu. Zápočty a zkoušky uděluje r'luČující

předmětu, pokud garant předmětu nestanoví jinak.

2) Formami kontroly v rámci studijního předmětu jsou:

a) průběžná kontrola během výukové části v semestru,

b) examinace (zápočty a zkoušky), zpravidla za semestr.

3) průběžná kontrola studia se koná během výukové části v semestru. Examinace probíhají ve

zkouškovém období každého semestru, v případě blokové výuky se mohou konat aŽ po jejím

ukončení.

4) o konkrétním způsobu kontroly studia daného předmětu rozhoduje v souladu se studijním

plánem daného studijního programu a Studijním a zkušebním řádem vysoké Školy jeho

vyučující.



5) Vyučující předmětu je povinen seznámit studenty nazačátku semestru se zpŮsobem kontroly

studia. V předmětu, kde se výuka realizuje více formami, oznámi podíl hodnocení jednotlivých

ťorem kontroly na celkovém hodnocení, a to v souladu se způsobem hodnocenÍ, uvedeným

v sylabu předmětu, Formu kontroly studia, stanovenou na začáíku semestru, nelze v prŮběhu

semestru měnit.

6) Průběžná kontrola studia zahrnuje takové způsoby kontroly, jakými jsou například: kontrolní

otázky,kontrolní úlohy, písemné testy, zadání pro samostatnou práci, seminární práce, referáty

na semináři, apod.

7) V předmětu, pro jehož absolvování jsou předepsány zápočet i zkouška, je získání zápoČtu

předpokladem pro účast na zkoušce.

8) Examinace z předmětu může bý:

a) písemná zkouška,

b) ústní zkouška,

c) kombinovaná zkouška.

9) Písemná zkouška se koná pod dohledem r.yučujícího vjeden den a její délka nesmí

přesáhnout dvě hodiny. Výsledek písemné zkoušky oznámi examinátor studentŮm nejpozději

do pěti pracovních dnů.

10) Vpřípadě kombinované zkoušky následuje ústní část bezprostředně po vyhodnocení

písemné části, nejpozději však do pěti pracovních dní po jejírn konání.

1l) Konkrétní termíny, čas a místo konání zkoušek, jakož i způsoby přihlašování na ně, jsou

zveřejňovány prostřednictvím informačního systému vysoké školy, a to nejpozději týden Před

začáíkem zkouškového období.

12) Studenti se na zkoušku zapisují prostřednictvím informačního systému vysoké škol1'

a postupují podle instrukcí uvedených v informačním systému vysoké školy a s r'l,užitírn

připoj ených formulářů.

13) Zkoušky je možno absolvovat pouze v období určeném pro jejich r'l'konání

Harmonogralnem pouze ve zkouškovém období. Ve výjimečných případech mŮže rektor

stanovit náhradní termín mimo zkouškové období na základě písemné a zdŮvodněné žádosti

studenta.

14) Student může zvážných důvodů, zejména zdravotních, doložených písemně omluvit svou

neúčast na zkoušce nejpozději do tří dnů od termínu jejího konání. Rektor nebo jím pověřený

prorektor rozhodne o uznáni omluvy a zachování zkouškového termínu bez hodnocení

,,nevyhověl".



Clánek 11

Hodnocení průběhu a l}sledků studia

l) Absolvování předmětu se hodnotí známkou, která vyjadřuje osvojení předepsaného uČiva

v souladu s cílem předmětu.

2) Výsledek zkoušky klasifikuje zkoušející těmito známkami:

a) ."výborně" ( 1),

b),.velmi dobře" (2),

c) ,,dobře" (3),

d) ,,nevyhověl" (4),

3) Student, který byl z předmětu hodnocen známkou ,,nevyhověl" má právo na dva opravné

termíny z každého předmětu.

4) opakovaný zápis předmětu je zpoplatněn, výše poplatku, formu a termíny splatnosti

stanor,uje Píikazke stanovení výše poplatků za studium.

5) Pokud se student na zkoušku nedostavil ajeho účast nebyla omluvena do 3 dnŮ po konání

zkoušky, případně pokud od zkoušky odstoupil, je hodnocen známkou ,,nelyhověl".

6) Celkové hodnocení předmětu zapiše vyučující známkou do studijní dokumentace (zkušební

arch. studijní informační systém).

7) V případě písemné formy zakončení předmětu má student právo nahlédnout do opravené

práce nejpozději do 30 dnů ode dne konání zápočtu nebo zkoušky.

8) V případě neudělení zápočtu nebo zkoušky má student právo požádaí o přezkoumání sl'ého

případu garanta předmětu. V případě střetu zájmi rozhodne s konečnou platností o r,'ýsledku

rektor. případně jím pověřený prorektor.

9) Klasifikační známku již úspěšně absolvovaného předmětu si student mŮŽe opravit r,ýhradně

v posledním semestru studia, a to jen v případě, pokud výsledek klasiťrkace ovlivní jeho

celkové hodnocení (prospěl s vyznamenáním). Student si takto mŮže opravit nejvíce dva

předměty na základě písemné žádosti, o které rozhodne rektor, případně jím pověřeného

prorektora. Do studijního průměru za celé studium se započítává nový výsledek klasifikace.



CAST CTVRTA

ABsoLvovÁNí sTuDIA a srÁrNí zÁvĚnnčxÁ zxoušx,q.

čHnek 12

Absolvování studia

l) Studium se řádně ukončuje absolvováním studia v příslušném studijním programu. Dnem
ukončení studiaje den, kdy byla vykonána státní zkouška předepsanánazávěr studia nebojejí
poslední část.

2) Dokladem o ukončení studia a o získání příslušného akademického titulu je vysokoškolský
diplom a dodatek k diplomu.

ČHnek 13

státní závérečná zkouška

l) Studium ve studijním programu je řádně ukončeno podle § 45 odst.3 státní závěrečnou
zkouškou, jejíž součástí je obhaj oba závěrečné práce.

2) Státní závěrečnou zkoušku může vykonat student, který při kontrole studia v posledním roce

studia dosáhl stanoveného počtu kreditů a absolvoval všechny předměty stanovené studijním
plánem příslušného studijního progIamu a přihlásil se na státní závěrečnou zkoušku v termínu

stanoveném Harmonogramem.

3) Student se musí písemně přihlásit ke státní závěrečné zkoušce prostřednictvím studijního

oddělení vysoké školy v období stanoveném Harmonogramem.

4) Státní závěrečná zkouška se skládá ze dvou částí:

a) oborové části státní závěrečné zkoušky, tj. ústní zkoušky, která se skládá z přednrětu

státní závěrečné zkoušky stanovených studijním plánem akreditovaného studijního

programu,

b) obhajoby bakalářské práce.

5) Student se může přihlásit k vykonání státni závěrečné zkoušky, jestliže:

a) zpracoval bakalářskou práci na zadané téma a v určeném termínu ji odevzdal,

b) splnil všechny studijní povinnosti stanovené studijním plánem,

c) získal v průběhu studia počet kreditů odpovídající typu studijního progIamu podle čl.

6 odst. 5 tohoto Studijního a zkušebního řádu.
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6) Student rnusí státní závěrečnou zkoušku složit nejpozději do dvou kalendářních let od

ukončení akademického roku, ve kterém splnil poslední podmínku pro její vykonání. Nesplnění

této podmínky je důvodem pro ukončení studia z důvodu nesplnění podmínek pro řádné

ukončení studia studijního programu podle § 56 odst. 1 písm. b zákona.

7) Pokud studentovi bráni vážné zdravotní nebo osobní důvody zúčastnit se státní závěrečné

zkoušky, na kterou se přihlásil, musí se písemně omluvit prostřednictvím studijního oddělení,

nejpozději 5 pracovních dnů po termínu jejího konání. V takovém případě může rektor určit

náhradní termín státni závěrečné zkoušky.

8) Jestliže se student bez omluvy nedostaví v určeném termínu státni závěrečné zkoušky, nebo

pokud rektor neuzná důvod omluvy podle čl. 13 odst. 7 tohoto Studijního a zkušebního řádu,

hodnotí se jeho nepřítomnost jako neúspěšně vykonaná stáíní závěrečná zkouška stupněm

,,neprospěl".

9) Řaane a opravné termíny státní závěrečné zkoušky stanovuje rektor v souladu

s Harmonogramem.

10) Pokud je se studentem vedeno disciplinámiřízeni a student je vyloučen ze studia, studium

se ukončuje, anižby student síátni závěrečnou zkoušku vykonal.

l1) Státní závěrečná zkouška se koná před komisí, průběh stáíni záyěrečné zkoušky řídí a za
její činnost odpovídá předseda komise. Právo zkoušet při státní závěreěné zkoušce mají pouze

profesoři, docenti a odbomíci schválení akademickou radou.

12) Průběh státní závěrečné zkoušky a vyhlášení výsledků jsou veřejné. Rozhodování komise

o výsledcích státní závěrečné zkoušky se uskutečňuje na jejím neveřejném zasedání.

Rozhodnutí komise o výsledku zkoušky sděluje studentovi předseda komise veřejně v den

konání zkoušky. Celkový výsledek státni závěrečné zkoušky vyhlásí předseda komise v den

konání zkoušky.

13) Oborová část státni závěrečné zkoušky má ústní formu . Otázky z předmětů oborové části

státní závěrečné zkoušky musí být formulovány v souladu s obsahem a rozsahem studia

předmětů absolvovaných studentem v rámci daného studijního programu. Zkušební komise
poskyne studentovi přiměřený čas k přípravě odpovědí na všechny zadané otázky; příprava

může bý písemná. Student při oborové části státní závěrečné zkoušky odpovídá na zadané

otázky a také na doplňujíci otázky členů komise.

14) Jednotlivé části státnízávěrečné zkoušky se hodnotí klasifikačními stupni výborně" (1),

,.velmi dobře" (2), ,,dobře" (3),..nevyhověl" (4).
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15) Celkový výsledek státní závěrečné zkoušky je průměrem výsledků hodnocení předmětŮ

oborové části státní závěrečné zkoušky a obhajoby bakalářské práce Celkový výsledek státní

l zkoušky se klasifikuje:

a)..výbomě" do aritmetického průměru 1,50 (včetně),

b) ..velmi dobře" do průměru 2,50 (včetně)

c) ,,dobře" od průměru 2,51

d) pokud je některá z dilčich klasifikací státni záyěrečné zkoušky ,,nevyhověl" je

celkový výsledek státní závěrečné zkoušky klasifikován,,nevyhověl",

16) Státní závěrečnou zkoušku může student v případě neúspěchu opakovat nejvíce dvakrát.

Student opakuje pouze tu část státni závěrečné zkoušky, která byla klasifikována stupněm

,.nevyhověl". V případě opakování oborové části ústní zkoušky opakuje student pouze zkoušku

z předmětu, který byl klasifikována stupněm ,,nevyhověl". K opakování státní závěrečné

zkoušky je student povinen se písemně přihlásit v termínu stanoveném Harmonogramem.

Poplatky za opravné termíny státních závěrečných zkoušek upravuje Přikaz ke stanovení výše

poplatků za studium.

l7) V případě, že student nesloží státní závěrečnou zkoušku ani ve druhém opravném termínu,
je mu ukončeno studium podle §56 odst. l písm. b) zákona.

18) O konání státní závěrečné zkoušky nebo její části je vyhotoven písemný protokol, který

podepisuje předseda a všichni členové komise, písemný protokol je součástí studijní

dokumentace každého studenta. Součástí písemného protokolu je výpis výsledků studia

a hodnocení vedoucího i oponenta bakalářské práce.

l9) Výsledek státní závěrečné zkoušky musí b},t zapsán do matriky studentŮ.

článek 14

Bakalářská práce

1) Součástí státní závěrečné zkoušky je obhajoba bakalářské práce (dále jen ,4át,ěrečná
práce ").

2) Závěrečnou prací má studení prokázaí schopnost tvořivě pracovat v oboru v rámci

studovaného studijního programu.

3) Základní náležitosti, které musí závěrečná práce splňovat, podmínky zadáváni a odevzdáváni

upravuje Směrnice upravující podmínky pro závěrečné práce.

4) Závěrečná práce má písemnou formu a je vypracována v souladu s platnými právními

předpisy. V případě jejich porušení je toto bráno jako disciplinární přestupek a postupuje se dle

zákona a Směrnice pro disciplinámiŤizeni.

5) Student nemůže odevzdat a obhajovat závěrečnou práci, kterou jižodevzdal nebo obhajoval

v rámci svého předchozího studia na jiné vysoké škole.



6) Student, který vypracoval závěrečnou práci, má právo býtobeznámen nejpozděii tři pracovní

dny předjejí obhajobou s posudky vedoucího práce a oponenta,

7) obhajob azávéreěnépráce je nedílnou součástí státní závěreČné zkouŠky. Výsledek obhajobY

se hodnotí klasifikačními stupni výborně" (1), ,.velmi dobře" (2), ."dobře" (3), ,.nevYhověl" (4),

8) obhajob a závěrečné práce je veřejná a koná se před zkušební komisí určenou pro státní

závěrečnou zkoušku. pokud vedoucí závěrečné práce anebo oponent nejsou ČlenY zkuŠební

komise, jsou přizváni k obhajobě práce a při jejím hodnocení mají hlas poradní, o výsledku

obhajoby závérečné práce rozhoduje komise hlasováním. výsledek obhajoby sdělí předseda

komise veřejně v den obhajoby.

9) Jestliže byla závěrečná práce a její obhajoba souhrnně klasifikována stuPněm ",nevYhověl,"

komise navrhne, zda se práce vrátí k přepracování nebo zdaje student povinen zpracovaí novou

závěrečnou práci na stejné či jiné téma. Rozhodnutí je v kompetenci rektora nebo jím

pověřeného prorektora, jejíchžrozhodnutí student obdržipísemně do 30 dní od data obhajobY,

10) závérečné práce, u kterých proběhla obhajoba, jsou veřejnosti zpřístupněny v sídle vysoké

školy a v informačním systému vysoké školy. odevzdáním práce autor souhlasí se zveřejněním

své práce bez ohledu na výsledek obhajoby. ve výjimečných případech může vysoká škola

odložit zveřejnění závěrečné práce nebo jejich Části. v těchto případech rozhoduje rektor'

případně jím pověřený prorektor. Zveřejnění závěrečné práce nebo její Části mŮŽe b}t odloŽeno

nejdéle na dobu 3 let. v takovém případě je student povinen odevzdat navíc jeden výisk

závérečné práce, který bude podle §47b) odst. 4 zákona odeslán na Ministerstvo školství,

m|ádeže a tělovýchovy (dále jen ,,nlinistersh,o"),

čhnek 15

celkové hodnocení studia

1) Studijní průměr je kritériem hodnocení kvality studijních výsledkŮ studenta, PoČÍtá Se Pro

každého studenta zakaždý ročník studia a za ce]lé studium.

2) studijní průměr se vypočte jako aritmetický průměr konečných známek ze všech zkoušek

vykonaných za stanovené období.

3) celkové hodnocení studia vyjadřuje stupeň studentovy úspěšnosti v průběhu celého studia

ve studijním programu. Celkové hodnocení se uzavírá hodnocením obou Částí státní závěreČné

zkoušky a klasifikuje se stupnicí:

a) ,,prospěl s vyznamenánim",

b) ,,prospěl",

c) ,,neprospěl".
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4) Student, který úspěšně vykonal státni závěrečnou zkoušku, ukončil studium s hodnocením

,,prospěl s vyznamenáním", jestliže:

a) jeho studijní průměr za dobu celého studia byl nižší než 1,50, a

b) celkový výsledek státni závérečné zkoušky je klasifikován ,.výborně", a

c) žádnou část státní závěrečné zkoušky neopakoval, a

d) během celého studia nebyl klasifikován znátnkou,,dobře", a

e) řádně ukončil studium ve standardní době studia.

5) Student ,,prospěl" jestliže úspěšně vykonal státni závěrečnou zkoušku, ale nesplňuje
podmínky v odst. 4 tohoto článku.

6) Celkové hodnocení studia oznámi studentovi veřejně předseda komise pro státní zkoušky
současně s výsledkem státní zkoušky.

7) Celkové hodnocení studia se uvádí ve vysokoškolském diplomu.

článek l6

ukončení studia

l ) Studium se řádně ukončuje absolvováním studia v příslušném studijním programu podle § 55

odst. 1 zákona.

2) Studium se dále ukončuje:

a) zanecháním studia podle § 56 odst. l písm. a) zákona. Dnem ukončení studiaie den.

kdy bylo vysoké škole doručeno písemné prohlášení studenta o zanechání studia.

b) nesplní-li student požadavky vypl}vající ze studijního programu podle studijního
a zkušebního řádu podle § 56 odst. l písm. b) zákona. Dnem ukončení studia ie den

nabYí právní moci rozhodnutí o ukončení studia,

c) odnětím akreditace studijního programu podle § 56 odst. 1 písm. c) zákona. Dnem
ukončení studia je nejpozději den, kdy uplynula lhůta stanovená r,rozhodnutí
ministerstva,

d) zánikem akreditace studijního programu podle § 56 odst. 1 písm. d) a § 80 odst. 5

zákona. Dnem ukončení studia je den, ke kterému vysoká škola oznámila zrušení
studijního programu nebo den, ke kterému skončila udělená akreditace,

e) vyloučením ze studia podle § 56 odst. l písm. g) nebo podle § ó5 odst. 1 písm. c)
nebo podle § 67 zákona. Dnem ukončení studiaje den, kdy rozhodnutí o lyloučení ze
studia nabylo právní moci.
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článek 17

uznání části studia

1) Předměty absolvované studentem v předchozím studiu na vysoké škole nebo na jiné vysoké

škole mohoubyt uznány jako splnění předepsaných studijních povinností daného studijního

progíamu ke studiu kterého se student zapsall

2) IJznány mohou být pouze splněné studijní povinnosti, které byly splněny v předchozím

období ne delším, než 5 let.

3) Žádost o uznáni splněné studijní povinnosti podává student písemně prorektorovi pro studijní

záležitosti a pedagogickou činnost, který rozhodne o jejich uznáni po vyjádření garanta

příslušného předmětu.

4) lJznané výsledky a příslušné kredity se zapisují do informačního systému a evidují na

studijním oddělení.

Článek 18

přerušení studia

1) Studentovi může rektor přerušit studium na základě jeho písemné žádosti, zpravidla na

ucelenou část studia (semestr nebo akademický rok):

a) ze zdravotních nebo jiných závažných osobních důvodů,

b) z důvodů mateřské, resp. rodičovské dovolené,

c) z důvodů studia nazahraniční vysoké škole,

d) bez udání důvodů.

2) Pokud jsou důvodem přerušení studia zdravotní nebo vážné osobní dŮvody, mŮŽe rektor

studium přerušit po předložení potvrzení, a to i opakovaně, nejvíce vŠak na dva roky.

3) Přerušení studia z důvodu mateřské dovolené zpravidla začíná šest týdnŮ před stanoveným

termínem porodu a končí šest týdnů po porodu a studentka jej oznamuje na studijním oddělenÍ.

4) přerušení studia z důvodu rodičovské dovolené může rektor povolit nazákladě potvrzení této

skutečnosti, a to na čas, po který rodičovská dovolená trvá.

5) Po předložení potvrzeni o přijetí a zápisu ke studiu na zahraniční vysoké škole mŮŽe rektor

studentovi přerušit studium, a to i opakovaně, nejvíce však na dva roky, Podmínkou je ukonČení

prvního ročníku na vysoké škole.
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6) Bez udání důvodu může rektor studentovi přerušit studium v celkové době přerušení nejvíce

na jeden rok, a to během celého studia příslušného studijního programu.

7) Rektor může rozhodnout o přerušení studia i z jiných vážných osobních důvodů, jak uvádí

odst. 1 písm. a) tohoto článku. Celková doba přerušení během celého studia však nesmí

překročit dva roky.

8) Doba přerušení studia se nezapočítává do standardní délky studia.

9) Student, který přeruší studium, přestává být studentem dnem přerušení studia, čimž zíráci
postavení studenta podle zákona. Na dobu přerušení studia student odevzdá index a průkaz

studenta na studijním oddělení.

10) Student má právo na opětovný zápis do studia po uplynutí období, na které bylo studium

přerušeno. Pominou-li důvody k přerušení studia, může rektor na základě písemné žádosti

ukončit přerušení studia i před uplynutím doby přerušení studia. Studentem se student opětovně

stává dnem zápisu po přerušení studia.

11) Po uplynutí doby přerušení studia je student povinen zapsaí se ke studiu.

12) Pokud student požádá o přerušení studia do dvou týdnů od zahájení výukové části studia,

zápis předmětů se nepovažuje za opakovaný zápis.

1 3) Pokud student požádáo přerušení studia v období delším než dva týdny od začátku výukové

části semestru anebo ve zkouškovém období, studentovi se evidují všechny kredity a hodnocení

získané do data podání žádosti o přerušení studia. Studijní povinnosti, za které student do

termínu podání žádosti o přerušení studia získal hodnocení ,,nevyhověl" se při nástupu po

přerušení studia považují za opakovaně zapsané.

14) Po přerušení studia, rozhodne rektor v případě potřeby o zařazení studenta do

odpovídajícího ročníku (semestru) studia. Pokud během přerušení studia došlo ke znrěně

studijního plánu, podle kterého student studoval, rozhodne rektor v souladu se Studijrrírrl

a zkušebním řádem a příslušným studijním plánem studijního progIamu rektor určí. které

studijní povinnosti musí student splnit a stanoví lhůtu pro jejich splnění. V tomto případě mtrže

rektor rozhodnout rovněž o povinnosti studenta vykonat v dané lhůtě rozdílové zkoušk1.

článek 19

Řízení na soukromé vysoké škole o vyslovení neplatnosti lykonání státní zkoušky nebo

ieií součásti

1) Na íizeni o vyslovení neplatnosti vykonání státní zkoušky nebo její součásti vedené na

vysoké škole se použijí ustanovení § 47f ve spojení s § 47c až47ezákona obdobně s tím, že
příslušnost orgánů vysoké školy uprar,uje opatření rektora.

2) Y řizení o vyslovení neplatnosti vykonání státní závěrečné zkoušky nebo její součásti
rozhoduje rektor vysoké školy.
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3) Rektor v souladu s s\ 47f zákona stanoví opatřením postup iizeni o vyslovení neplatnosti
vykonání státní zkoušky nebo její součásti, složení a způsob ustavení přezkumné komise

7 a pravidla pro její činnost.

článek 20

Rozhodování o právech a povinnostech studentů

Při rozhodování o právech a povinnostech studentů ve věcech uvedených v ustanovení § 68

odst. 1 zákona se postupuje podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění,
s odchylkami stanovenými zákonem.

čÁsr šnsrÁ
ZRUŠOVACÍ a ZÁVĚnPČNÁ USTANOVENÍ

Článek 21

zrušovací ustanovení

1) Zrušuje se Studijní řád Evropského polytechnického institutu, s.r.o, registrovaný
Ministerstvem dne 5. dubna 2011 pod čj. 9188/2011-30.

2) Zrušuje se Zkušební řád Evropského polytechnického institutu, s.r.o. registrovaný
Ministerstvem dne 5. dubna 201 l pod čj. 9188/201 1-30.

Článek22

závěrečné ustanovení

1) Otázky výslovně neupravené příslušnými právními předpisy, Statutem a tímto Studijním
a zkušebním řádem, mohou by upraveny dalšími vnitřními normami (příkazy, směrnicemi,
opatřeními a metodikami) vysoké školy.

2) Tento Studijní a zkušební řád nabývá podle § 36 odst. 4 a § 41 odst. 2 zákona platnosti dnem
registrace ministerstvem a účinnosti dnem následujícím po dni registrace ministerstvem.

l\
I

l

Mgr. Pavel Polián, jednatel, rektor
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