Příkaz děkanky FF UJEP Ústí nad Labem č. 40/2018
VÝŠE POPLATKŮ NA FF UJEP
Čl. I
Úvodní ustanovení
Na základě příkazu rektora č. 3/2016 Výše poplatků na UJEP, stanovuji od 1. 5. 2018 uplatňovat níže
uvedené poplatky v návaznosti na zákon o vysokých školách a ve znění pozdějších předpisů.

Čl. II
Poplatky spojené se studiem a přijímacím řízením
1. Výše poplatků

sazba v Kč

Poplatek spojený se studiem
- za prodlouženou dobu studia
- za studium v cizím jazyce

dle Statutu UJEP
dle Statutu UJEP

Poplatek spojený s přijímacím řízením
- za úkony spojené s přijímacím řízením ke studiu v českém jazyce
- za úkony spojené s přijímacím řízením ke studiu v cizím jazyce

dle Statutu UJEP
dle Statutu UJEP

2.

Poplatky za prodlouženou dobu studia jsou příjmem Stipendijního fondu Filozofické fakulty.
Úhrada probíhá bezhotovostně na účet UJEP.
Pro úhradu poplatků spojených s prodlouženou dobou studia podle § 58 odst. 3 zákona platí toto
bankovní spojení:
Číslo účtu:

260119809/0300

Konstantní symbol:

0308

Variabilní symbol:

uveden v rozhodnutí

Specifický symbol:

uveden v rozhodnutí

3.

Ostatní poplatky spojené se studiem nebo s přijímacím řízením jsou příjmem Filozofické fakulty.
Úhrada probíhá bezhotovostně. Poplatek ze příjímací řízení je v kterékoliv fázi přijímacího řízení
nevratný.

4.

Způsob uhrazení plateb za přijímací řízení je stanoven takto:
Bezhotovostně – student provede bezhotovostní úhradu v prospěch účtu u České
spořitelny, a.s., č. 100200392/0800, VS 630509, KS 0308 (převod), SS – oborové číslo
z elektronické registrace

Čl. III
Poplatky spojené se jmenovacím, habilitačním a rigorózním řízením

1. Výše poplatků

sazba v Kč

Poplatek spojený s řízením ke jmenování profesorem

10 000,-

Poplatek spojený s habilitačním řízením

7 000,-

Poplatek spojený s rigorózním řízením
-

za úkony spojené s přijetím přihlášky a konáním této zkoušky

-

za používání zařízení a IT pro přípravu k rigorózní zkoušce

5 000,dle kalkulace

2. Poplatek spojený s řízením ke jmenování profesorem a poplatek spojený s habilitačním řízením je
splatný ke dni podání návrhu uchazeče, poplatek spojený s přijetím přihlášky k rigorózní zkoušce je
splatný k datu podání přihlášky.
3. Poplatky spojené se jmenovacím, habilitačním a rigorózním řízením jsou příjmem Filozofické
fakulty.
4. V případě zastavení řízení se poplatek uchazeči nevrací.
5. Způsob úhrady poplatku je stanoven bezhotovostně takto:
Číslo účtu:

100200392/0800

Variabilní symbol:

63501

Konstantní symbol:

0308

Specifický symbol:

datum narození ve tvaru dd/mm/rrrr

Čl. IV
Závěrečná ustanovení

Tento příkaz nabývá platnosti dnem 1. 5. 2018.
Tento příkaz nahrazuje Příkaz děkanky č. 36/2016 z 1. 9. 2016.

V Ústí nad Labem dne 16. 4. 2018

doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.
děkanka FF UJEP

Zpracovala: Ing. Terezie Tahalová
Revidovala: doc. Hana Bergerová, Dr.

