UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ

Opatření děkana č. 2009/1
(návrh schválen v kolegiu děkana dne 16. 2. 2009,
Akademický senát fakulty projednal a vyjádřil se kladně k výši poplatků dne 25. 2. 2009,
opatření schváleno v kolegiu děkana dne 17. 3. 2009)

Poplatky spojené se studiem na ak.r.2009/2010
(§ 58 Zákona č.111/1998 Sb.)

Na základě čl.33, odst. 2 Statutu Univerzity Karlovy v Praze po kladném vyjádření
Akademického senátu fakulty Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové ze dne 25.2.2009
určuji výši poplatků spojených se studiem:

1) POPLATEK ZA ÚKONY SPOJENÉ S PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍM pro ak.r.2010/2011
(§ 58, odst.1 ) Zákona č.111/1998 Sb., v platném znění):

 přijímací řízení do bakalářského, magisterského a navazujícího magisterského
studijního programu - 580,-- Kč
 přijímací řízení do doktorského studijního programu 550,-- Kč
Termín splatnosti: spolu s přihláškou, která musí být podána do termínu, který je
stanoven rektorem UK; tento poplatek je nevratný (čl.8, odst. 4 přílohy č.5 Statutu UK).
Doklad o zaplacení připojí uchazeč k přihlášce ke studiu.
2) POPLATEK ZA DELŠÍ STUDIUM na ak.r.2009/2010 (§ 58, odst.3 zákona č.111/98
Sb., v platném znění)
19.400,--Kč za započatých 6 měsíců studia
Studuje-li student ve studijním programu déle, než je standardní doba studia zvětšená o
jeden rok v bakalářském nebo magisterském studijním programu, stanoví mu veřejná
vysoká škola poplatek za studium, který činí za každých dalších započatých šest měsíců
studia nejméně jedenapůlnásobek základu podle § 58, odst. 2 zákona č.111/98 Sb.,
v platném znění; do doby studia se započtou též doby všech předchozích studií v
bakalářských a magisterských studijních programech, které byly ukončeny jinak než řádně
podle § 45 odst. 3 nebo § 46 odst. 3, přičemž období, ve kterém student studoval
v takovýchto studijních programech a v aktuálním studijním programu souběžně, se do
doby studia započítávají pouze jednou.
Termín splatnosti poplatku je nejpozději v den, který je uveden na „Rozhodnutí rektora
UK v Praze“ o vyměření povinnosti poplatku spojeného studiem. Poplatek se hradí
převodem na bankovní účet fakulty. Doklad o zaplacení předloží student na studijní
oddělení fakulty.
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3) POPLATEK ZA DALŠÍ STUDIUM na ak.r.2009/2010 (§ 58, odst.4 zákona č.111/98
Sb., v platném znění)
2 900,--Kč/rok za každý další započatý 1 rok studia
Studuje-li absolvent bakalářského nebo magisterského studijního programu v dalším
bakalářském nebo magisterském studijním programu, stanoví mu veřejná vysoká škola
poplatek za studium, který činí za každý další započatý jeden rok studia nejvýše základ
podle § 58, odst. 2 zákona č.111/98 Sb., v platném znění; to neplatí, studuje-li absolvent
bakalářského studijního programu v navazujícím magisterském studijním programu či jde-li
o souběh řádných studijních programů nepřesahující standardní dobu studia programu
jednoho. Pokud celková doba dalšího studia překročí standardní dobu studia, stanoví veřejná
vysoká škola poplatek za studium podle § 58, odst. 3 zákona č.111/98 Sb., v platném znění.
Termín splatnosti poplatku je nejpozději v den, který je uveden na „Rozhodnutí rektora
UK v Praze“ o vyměření povinnosti poplatku spojeného studiem. Poplatek se hradí
převodem na bankovní účet fakulty. Doklad o zaplacení předloží student na studijní
oddělení fakulty.

4) POPLATKY SPOJENÉ SE STUDIEM STUDIJNÍHO PROGRAMU PRO CIZINCE
V CIZÍM JAZYCE pro ak.r.2009/2010 (§ 58, odst.5 zákona č.111/98 Sb., v platném znění)
6800 EUR/rok
5200 EUR/rok

magisterský studijní program v anglickém jazyce
doktorský studijní program v anglickém jazyce

Doc. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
děkan Farmaceutické fakulty
Hradci Králové 17.3.2009
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