
Vnitřní předpisy Univerzity Karlovy v Praze – Změna Statutu 
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 a 5 zákona 
č.   111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých 
školách), dne 6. dubna 2011 pod čj. 10 280/2011-30 změnu Statutu Univerzity Karlovy 
v Praze.  

 

 
…….......................................... 

          Mgr. Jiří Nantl, LL.M. 
      ředitel odboru vysokých škol 
 

 
 

ZMĚNA 
 

STATUTU 
 

UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE 
 

Akademický senát Univerzity Karlovy 

se podle § 9 odst. 1 písm. b) a § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb.,  

o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),  

usnesl na této změně  Statutu Univerzity Karlovy: 

 

 

Čl. 1 

 

Statut Univerzity Karlovy v Praze se mění takto: 
 

Za čl. 36 se vkládá nový článek 36a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou zní:  
 

„Čl. 36a 

Mezinárodně uznávané kursy 
 

1. Univerzita uskutečňuje mezinárodně uznávané kursy orientované na zvýšení odbornosti 

studentů nebo absolventů zahraniční vysoké školy37c) (dále jen „mezinárodně uznávaný 

kurs“). O uskutečňování konkrétního mezinárodně uznávaného kursu rozhoduje rektor po 

vyjádření vědecké rady. Rektor též stanoví období, ve kterém se mezinárodně uznávaný 

kurs může uskutečňovat.  

2. Záměr fakulty nebo vysokoškolského ústavu anebo společný záměr těchto součástí 

univerzity uskutečňovat mezinárodně uznávaný kurs se předkládá rektorovi spolu 

s vyjádřením vědecké rady fakulty nebo vysokoškolského ústavu. 

3. Absolventům mezinárodně uznávaného kurzu vydává univerzita osvědčení a případně též 

uděluje mezinárodně uznávaný titul. 
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4. Minimální požadavky na průběh a hodnocení studia v mezinárodně uznávaném kursu 

a podrobnosti o předkládání záměrů uskutečňovat mezinárodně uznávaný kurs, jejich 

náležitostech a projednávání, o zveřejňování informací o mezinárodně uznávaných 

kursech, o hodnocení těchto kursů, o přijímání uchazečů do těchto kursů, o platbách za 

tyto kursy a o vydávání osvědčení a udělování mezinárodně uznávaných titulů 

absolventům těchto kursů stanoví opatření rektora. Opatření rektora může též stanovit, 

které podrobnosti upraví opatření děkana fakulty nebo ředitele vysokoškolského ústavu. 

5. Opatření rektora a případná opatření děkana fakulty nebo ředitele vysokoškolského ústavu 

podle odstavce 4 a další informace o mezinárodně uznávaných kursech uskutečňovaných 

univerzitou se zveřejňují prostřednictvím sítě Internet a uchazeči o přijetí do mezinárodně 

uznávaného kursu s nimi musí být předem seznámeni. 

6. Vztahy při poskytování mezinárodně uznávaných kursů jsou založeny na smlouvě32. 
 

37c)  § 60a zákona o vysokých školách.“. 

 

 

 

Čl. 2 

 

1. Tato změna Statutu Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „předpis“)  byla schválena 

Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze dne 25. března 2011. 

2. Tato změna předpisu nabývá platnosti dnem registrace Ministerstvem školství mládeže 

a tělovýchovy.1) 

3. Tato změna předpisu nabývá účinnosti pět dní po nabytí platnosti. 

 

 

 
 

................................... ................................... 
předseda akademického senátu rektor 

 

 

                                                 
1) § 36 zákona o vysokých školách. Registrace byla provedena dne 6. dubna 2011. 


