
SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ DĚKANA TF JU 
  

Číslo:  71                                                                                 České Budějovice, dne 6. 1. 2005 
  

  

OPATŘENÍ DĚKANA K PŘESTUPŮM NA TF  JU    

  

V souladu s článkem 31 Studijního a zkušebního řádu JU stanovuji podmínky pro přestup na TF JU 

následovně: 

  

1.      Studenti jiných fakult JU nebo vysokoškolských ústavu JU nebo stejných či blízkých oborů na 

jiných vysokých školách, zvláště jiných teologických fakult v ČR i zahraničí, mohou k začátku 

semestru, popřípadě akademického roku požádat o přestup na TF JU. 

  

2.      Nejpozději měsíc před začátkem ak. roku nebo semestru podá uchazeč žádost děkanovi TF spolu 

s krátkým životopisem. V případě, že se jedná o přestup v průběhu vysokoškolského studia musí 

mít uchazeč v době přestupu uzavřen semestr či akademický rok, což doloží výpisem dosavadních 

studijních výsledků dle výkazu o studiu.  

  

3.      Studenti, kteří mají zájem o přestup na TF JU jsou na základě jejich písemné žádosti pozváni 

k pohovoru před komisi, kterou jmenuje děkan. Účelem pohovoru je zjistit stupeň jejich znalostí a 

předpoklady pro studium na TF JU. Součástí pohovoru mohou být písemné testy užívané u 

přijímacích zkoušek. 

  

4.      Děkan na základě pohovoru dle odst. 3 vydá písemné rozhodnutí nejpozději do dvou týdnů po 

pohovoru, ve kterém stanoví termín zápisu studenta ke studiu. Student se v určený termín 

dostaví k zápisu na studijní oddělení TF JU, které následně administrativně vykorespodnuje 

přestup studenta se studijním oddělením fakulty, na které student dříve studoval a vyžádá si 

potřebné náležitosti.  

  

5.      Student se kontaktuje s garantem oboru, k jehož studiu byl přijat,  a konzultuje s ním své studium 

na TF JU. Po vyjádření jednotlivých kateder zažádá děkana o uznání zkoušek a zápočtů a tomu 

odpovídající kreditní ohodnocení za předcházející studium.  

  

6.      Děkan rozhodne o celkovém počtu uznaných kreditů a určí uchazeči předpokládanou délku studia 

zbývající části standardní doby studijního programu, do kterého se uchazeč zapsal.  



  

  

Toto opatření nabývá účinnosti dne 6.1. 2005. 

  

  

Dr. Jiří Kašný, Th.D. 

                                                                                                                          děkan TF JU  

 


