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O R GA NI ZA CE  A  PO D MÍ N KY  SO UBĚ ŽN ÉHO    ST UDI A   N A T F J U  
  

1.      Souběžným studiem dalšího studijního programu je ve smyslu § 58 odst. 4. zákona 111/1998 Sb. 

souběh řádných studijních programů studenta, který nepřesahuje standardní dobu studia 

jednoho programu.  

2.      Teologická fakulta JU umožňuje vynikajícím studentům souběžné studium dalšího oboru 

nabízeného na TF nebo jiné součásti JU. Souběžné studium dalšího studijního programu na TF 

povoluje děkan TF. Souběžné studium na jiné součásti JU povoluje současně děkan TF a děkan či 

ředitel těch součástí, kde chce student souběžně studovat jiný studijní program.  

3.      Základní podmínky tohoto studia upravuje Studijní a zkušební řád JU v článku 37 a dále Studijní a 

zkušební řád TF v článku 35. 

4.      Žádost o studium musí být studentem podána písemně na zvláštním formuláři (studijní oddělení) 

nejpozději do stanoveného termínu pro podání přihlášek do přijímacího řízení na studijním 

oddělení TF rsp. jiné součásti JU nebo jiné vysoké škole, kde chce student studovat dle jejich 

pokynů. Poplatek za žádost na TF činí: Kč 100,-  

5.      Přijetí k souběžnému studiu se vydává k začátku následujícího akademického roku. 

K souběžnému studiu jsou přijímání na základě rozhodnutí děkana jen ti studenti, kteří  mají za 

předchozí studium vážený studijní průměr nejvýše 1,5.  

6.      Vyrozumění o vyřízení žádosti dostanou studenti v termínu stanoveném opatřením děkana pro 

přijímací řízení příslušného akademického roku.   

7.      Pro úspěšné absolvování oboru souběžného studia musí studující splnit všechny povinnosti 

daného studijního plánu včetně praxí, obhajoby diplomové práce a složení státních závěrečných 

zkoušek za tento studijní obor. 

8.      Dokladem o ukončení původně studentem zapsaného studia studijního programu a souběžného 

studia dalšího studijního programu a o získání příslušných akademických titulů jsou vysokoškolské 

diplomy a vysvědčení o Státních závěrečných zkouškách obou studijních programů/studijních 

oborů v souladu s § 55 odst. (2) zákona 111/1998 Sb. 

9.      Pokud celková doba dalšího studia překročí standardní dobu studia základního studijního 

programu, bude stanoven poplatek za studium podle § 58 odst. 3 zákona 111/1998 Sb.  

   Toto rozhodnutí nabývá účinnosti 15. května 2003.     

                     Dr. Jiří Kašný, Th.D. v.r. 

                      děkan TF JU 


