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Vnitřní předpis Českého vysokého učení technického v Praze, Fakulty elektrotechnické byl 

schválen Akademickým senátem Českého vysokého učení technického v Praze dne 18. 12. 2013. 

 

 Mgr. Veronika Vymětalová 

předsedkyně Akademického senátu Českého vysokého učení technického v Praze 
 

 

       Úprava Předpisu pro provádění studijních programů  

                             na Českém vysokém učení technickém v Praze,  

                                                Fakultě elektrotechnické 

 

Vnitřní předpis se změní v níže uvedených částech. 

 

Článek 1, odstavec 1 zní: 

1. Ve všech studijních programech je forma studia prezenční nebo i kombinovaná a 

výuka probíhá v českém či anglickém jazyce v souladu s akreditací příslušného studijního 

programu. 

 

Článek 3, odstavec 2 zní: 

2. Standardní doba studia je určena v akreditaci. 

 

Článek 4, odstavec 2 zní: 

2. Zkoušky a opravné zkoušky z předmětů zapsaných v semestru student skládá 

v termínech vypsaných ve zkouškovém období tohoto semestru, případně v posledních dvou 

výukových týdnech (předtermíny). Vedoucí katedry může povolit skládat zkoušku i dříve.  

  

Článek 6, odstavec 9 zní: 

9. Student může předmět na FEL absolvovat i v rámci celoživotního vzdělávání. 

Kredity takto získané mohou být studentovi uznány do výše 60% požadavku pro 

dokončení studia (ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, §60) 

 

Článek 20, odstavec 4 zní: 

4. Studium odborných předmětů, zpracování studie a rozprava nad ní jsou v ISP  

rozvrženy max. na 4 semestry v prezenční formě studia a na 6 semestrů v  

kombinované formě studia. Po této době, nejpozději do ukončení 25. měsíce studia probíhajícího  

v prezenční formě nebo do ukončení 37. měsíce studia probíhajícího v kombinované formě musí 

mít student  

• uzavřeny všechny povinné odborné předměty úspěšně vykonanými  

zkouškami,  

• dosažen celkový počet 30 kreditů, z toho minimálně 6 kreditů za publikační  

činnost,  
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• zpracovanou odbornou studii a úspěšně absolvovanou rozpravu nad ní.  

Nesplnění těchto podmínek se považuje za neplnění studijních povinností a je  

důvodem pro ukončení studia. 

V případě, že studijní etapu doktorand absolvuje dílem v prezenční a dílem v kombinované 

formě, stanoví lhůtu pro ukončení studijní etapy děkan při rozhodování o změně formy studia. 

Přitom přihlédne k poměru dob prezenčního a kombinovaného studia a k nejbližšímu 

následujícímu termínu odborných rozprav.   

 

Tato úprava předpisu byla schválena Akademickým senátem ČVUT FEL dne 1. 11. 2013  

a nabývá platnosti dnem schválení Akademickým senátem ČVUT. 

 

 

 

prof. Ing. Karel Hoffmann, CSc.                 prof. Ing. Pavel Ripka, CSc.  

předseda akademického senátu            děkan 


