SMLOUVA O STUDIU
V PROGRAMU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
ZIKOVA 4, 166 36 PRAHA 6
1. Strany smlouvy
a) Fakulta (součást): ČVUT v Praze, Masarykův ústav vyšších studií
Sídlo: Kolejní 2637/2a, 160 00 Praha 6
Zastoupená: doc. Ing. Lenkou Švecovou, Ph.D.
Číslo účtu: KB Praha 6 č. ú. 19-8491620277/0100
(dále jen škola)
a
b) Uchazeč:
Příjmení, jméno, titul:
Datum a místo narození:
Bydliště:
Zaměstnavatel – škola:
Dosažené vzdělání:
Absolvovaná střední (vysoká škola):
Datum ukončení posledního studia:
(dále jen uchazeč)
2. Studium v programu celoživotního vzdělávání se řídí zákonem č. 111/98 Sb.
v platném znění, Řádem celoživotního vzdělávání ČVUT a Směrnicí kvestora ČVUT
č. 48/2001.
3. Údaje o studiu:
a) Typ programu: CŽV – mimořádné studium
b) Forma studia: prezenční / kombinovaná, v závislosti na volbě předmětu
c) Spolupráce s dalšími součástmi školy
ano* s jakými
ne*
d) Časový harmonogram studia: Časový plán AR ____/____
Předměty dle přihlášky, která je přílohou smlouvy.
e) Jiné
4. Cena studia v programu a způsob úhrady:
a) Výše a způsob stanovení ceny
V souladu s vyhláškou ředitelky ČVUT MÚVS č. 3/2017 o mimořádném studiu
činí cena studia: ________ Kč
b) Termín úhrady: dle výzvy k úhradě
c) Způsob úhrady – na shora uvedený účet školy na základě výzvy k úhradě
zaslané emailem.

5. Podmínky studia a přijetí do programu
a) Podmínky přijetí do programu, v souladu s vyhláškou ředitelky ČVUT
MÚVS č. 3/2017 o Mimořádném studiu
b) Závaznost Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze
c) Jiné
6. Závazky školy:
a) Rozsah a způsob využívání zařízení fakulty (součásti)
b) Rozsah a způsob využívání zařízení ústavů, oddělení a jiných pracovišť
(např. laboratoří)
c) Jiné
Účastníci mimořádného studia absolvují studijní předměty za stejných
podmínek, jako studenti zapsaní do řádného studia.
7. Podmínky přerušení studia: nepovoluje se
8. Způsoby ukončení studia:
a) před plánovaným termínem ukončení
- dohodou stran
- odstoupením od smlouvy
Z důvodu předčasného ukončení studia ze strany účastníky CŽV se poplatek za
absolvování jednotlivých předmětů nevrací.
b) absolvováním studia
9. Prohlášení uchazeče:
Uchazeč prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy seznámil s Řádem
celoživotního vzdělávání ČVUT a vyhláškou ředitelky ČVUT MÚVS č. 3/2017
o Mimořádném studiu.
10. Ostatní ujednání:

ano* – jaká
ne*

V Praze dne

škola

*) nehodící se škrtněte

uchazeč

