
Domnívám se, že přestupy bez přijímacího řízení z programu na program nejsou
možné, proto jsem v rámci ped. komise navrhnul (dne 11. dubna 2018) jiné
znění, které garantuje studentům možnost dostudování:

----------------------------

Přidat do článku 36 SZŘ (přechodná ustanovení):

(2) Studenti studijních programů akreditovaných před rokem 2017 a
uskutečňovaných na ČVUT (dále jen dobíhajících studijních programů) mohou
požádat o přijetí do obdobného nově akreditovaného studijního programu za
podmínek zjednodušeného přijímacího řízení(pozn: § 49 odst. 3 zákona),
kterým se rozumí

a) student musí mít úspěšně splněn úsek studia v délce aspoň jednoho
akademického roku v dobíhajícím studijním programu,

b) studentovi je garantováno za splnění podmínky podle písmene a) přijetí do
obdobného studijního programu, který svým obsahem nahrazuje dobíhající
studijní program,

c) studentovi je garatováno uznání těch úseků studia a jednotlivých
předmětů, které úspěšně absolvoval v dobíhajícím studijním programu a jsou
obsahově shodné nebo téměř shodné v novém studijním programu,

d) poplatek za úkony spojené s tímto přijímacím řízením se nestanovuje(pozn:
§ 58 odst. 1 zákona),

e) je prominuta přijímací zkouška a nejvyšší počet přijatých uchazečů, kteří
splnili podmínku podle písmene a), není stanoven(pozn: § 49 odst. 1 zákona),

f) nejpozději do okamžiku zápisu do nového studijního programu student
ukončí studium v dobíhajícím studijním programu podle § 56 odst. 1 písm. a)
nebo je studium ukončeno podle § 56 odst. 1 písm. d).

(3) Studentům přijatým do studijního programu na základě zjednodušeného
přijímacího řízení podle odstavce 2 se započítají

a) všechny uskutečněné druhé opravné termíny zkoušek(pozn: článek 10 odst. 4)
v dobíhajícím studijním programu, jakoby to byly druhé opravné termíny
zkoušek uskutečněné v nově zapsaném studijním programu,

b) všechny povinné nebo povinně volitelné předměty neukončené řádně v
dobíhajícím studijním programu, jakoby to byly řádně neukončené předměty
obsahově shodné nebo téměř shodné v novém studijním programu, pokud takové
předměty existují; zápis studenta do obsahově shodného nebo témeř shodného
předmětu v novém studijním programu se v takovém případě považuje za druhý
zápis s důsledky popsanými v článku 10 odst. 5.

(4) Každý student dobíhajícího studijního programu je s dostatečným
předstihem informován

a) o termínu konce akreditace studijního programu, ve kterém je zapsán,
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b) o novém studijním programu, který je vzhledem ke studijnímu programu, ve
kterém je zapsán, stanoven jako obdobný podle odstavce 2 písm. b),

c) o obsahově shodných nebo téměř shodných předmětech v novém studijním
programu, které korespondují s předměty v dobíhajícím studijním programu a
uznávají se podle odstavce 2 písm. c) a započítávají se podle odstavce 3
písm. b),

d) o možnosti zjednodušeného přijímacího řízení dle odstavců 2 a 3.

Tuto informaci zajistí příslušný děkan fakulty, která uskutečňuje studijní
program, resp. příslušný ředitel vysokoškolského ústavu v případě
nefakultního studijního programu.
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