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Nařízení děkana č. 3/2021
Organizace Přípravného odborného kurzu pro DSP v anglickém jazyce pro
akademický rok 2020/2021
V souladu s § 60 zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů pro Celoživotní vzdělávání a Řádem celoživotní vzdělávání ČZU v Praze ze dne 24. 4.
2017 vyhlašuji podmínky pro organizaci Přípravného odborného kurzu pro DSP (dále jen POKDSP) v akademickém roce 2020/2021 na FŽP ČZU v Praze. Přípravný odborný kurz pro DSP
je mimořádným (placeným) studiem, organizovaným v souladu se zákonem č. 147/2001 Sb.,
kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb. - zákon o vysokých školách (§ 60 Celoživotní
vzdělávání) a v souladu s § 64 odst. 1 písm. b, zák. č. 326/1999. sb. – účast na jazykové a
odborné přípravě ke studiu akreditovaného studijního programu/oboru organizované
veřejnou vysokou školou dle zák. č. 111/1998 Sb.
Cílem kurzu je umožnit vážným zájemcům o studium DSP na FŽP doplnění potřebných
znalostí, seznámení s prostředím a přípravu tématu s budoucím školitelem. Náplní kurzu je
odborná příprava na doktorské studium dle individuálního studijního plánu, který je sestaven
budoucím školitelem z vybraných předmětů magisterského studia, individuálních konzultací
s budoucím školitelem a dalších činností souvisejících s budoucím studiem (seznámení
s laboratorními metodami, softwarovým vybavením apod.).
Vzdělávání v POK-DSP nezakládá jeho účastníkům právní postavení studenta podle zákona o
vysokých školách. Účastníci kurzu získávají „Potvrzení o studiu kurzu odborné přípravy“.
Kurzovné je stanoveno na 5.000 Kč za rok.
Pro přihlášení do POK-DSP zájemce prostřednictvím http://is.czu.cz založí přihlášku a doloží:
•

kopii dokladu o absolvování magisterského studia (diplom + transcript of records)

•

písemný souhlas budoucího školitele v rámci studia DSP na FŽP ČZU s vedením
zájemce i s jeho účastí v kurzu (Příloha 1)

Poplatek za podání přihlášky se nevybírá. O přijetí do POK-DSP rozhoduje předseda příslušné
oborové rady DSP bezprostředně po doložení všech požadovaných dokumentů. Zápis
přijatých uchazečů do POK-DSP probíhá individuálně během celého akademického roku.
Pro přijetí do příslušného doktorského studijního programu musí účastníci POK-DSP projít
standardním přijímacím řízením dle platných podmínek daných nařízením děkana.

V Praze 15. 2. 2021
prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.
děkan FŽP ČZU v Praze
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Příloha 1: Souhlas školitele

Prague,

AGREEMENT WITH SUPERVISION

Prospective student
Supervisor
Tentative DSP thesis topic
DSP study programme

Hereby I confirm the intention to supervise the abovementioned prospective student and I
agree that the prospective student will be enrolled in DSP preparatory course.

________________________
NAME OF SUPERVISOR
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Příloha 2: Individuální studijní plán

INDIVIDUAL STUDY PLAN

Prospective student
Supervisor
Tentative DSP thesis topic
DSP study programme

Course code
(if available)

Course name

Guarantor

Expected result
(Exam/credit)

DSP thesis seminar

supervisor

credit

_____________________
NAME OF STUDENT

________________________
NAME OF SUPERVISOR
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Příloha 3: Jednotné potvrzení o přijetí ke studiu do Přípravného odborného kurzu
pro DSP

Název školy: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí
Sídlo: Kamýcká 129, Praha – Suchdol 165 00

Místo a datum vystavení: Praha, DD. MM. 2021
Počet listů: 1

Jednotné potvrzení o přijetí ke studiu do Přípravného
odborného kurzu pro DSP
Jméno a příjmení studenta:
Datum narození:
Státní příslušnost:

Potvrzuji, že výše uvedený/á, je přijat/a do denního přípravného odborného kurzu pro
DSP v akreditovaném doktorském programu v souladu s § 60 zákona č. 111/98 Sb., o
vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů pro Celoživotní vzdělávání, v
souladu s § 64 odst. 1 písm. b, zák. č. 326/1999. sb. – účast na jazykové a odborné
přípravě ke studiu akreditovaného studijního programu/oboru organizované veřejnou
vysokou školou dle zák. č. 111/1998 a Řádem celoživotní vzdělávání ČZU v Praze ze
dne 24. 4. 2017 v akademickém roce 2020/2021 na FŽP ČZU v Praze.
Akreditovaný doktorský studijní program Environmental Earth Sciences (č. j. RVH47/2019, platnost akreditace do 14. 10. 2024) je plně vyučovaný v anglickém jazyce.

Tento kurz organizuje Fakulta životního prostředí ČZU v Praze. Přípravný kurz se
bude realizovat od 1. 1. 2021 do 30. 9. 2021.
Poslední termín příjezdu je stanoven na 30. 6. 2021.
Potvrzení se vydává pro Zastupitelský úřad ČR na vlastní žádost jmenovaného
studenta.

