FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.
DĚKAN

Strana 1/2

Rozhodnutí děkana FIT ČVUT č. 11/2020
ke stanovení opatření k průběhu doktorského studia
pro studenty studující v akademickém roce 2019/20
Článek 1: Úvodní ustanovení
1. Toto rozhodnutí je platné pro všechna pracoviště Fakulty informačních technologií
(dále jen „FIT“) Českého vysokého učení technického v Praze (dále jen „ČVUT“).
2. Toto rozhodnutí je zpracováno zejména v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 188/2020 Sb.,
o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020
a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů, Studijním a zkušebním řádem pro
studenty ČVUT (dále jen „SZŘ“) a Řádem doktorského studia ČVUT FIT (dále jen „ŘDS“).
3. Účelem rozhodnutí je nad rámec zákona č. 188/2020 Sb., stanovit další podmínky
studentům doktorského studia (dále jen „DS“), jejichž studium probíhalo v době
připadající na období od 1. 3. do 31. 8. 2020 (dále jen „doba narušeného studia“).
4. Opatření stanovená v čl. 2 jsou opatřeními k odstranění nepřiměřené tvrdosti aplikace
SZŘ, v souladu s čl. 36 odst. 3 SZŘ.

Článek 2: Opatření k odstranění nepřiměřené tvrdosti aplikace SZŘ
1. Pro studenty DS, jejichž studium probíhalo v době narušeného studia, prodlužuji
veškeré termíny a lhůty uvedené v čl. 27 odst. 11 SZŘ o 1 semestr.
2. Pro studenty DS, jejichž studium probíhalo v době narušeného studia, prodlužuji
veškeré termíny a lhůty uvedené v čl. 5 odst. 8 ŘDS o 1 semestr.
3. Odchylně od čl. 5 odst. 7 ŘDS stanovuji minimální počty kreditů, které musí doktorand
dosáhnout, následovně:
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v prezenčním DS:
o 4 kredity za akademický rok 2019/20, v případě studentů, kteří studují
DS od zimního semestru akademického roku 2019/20,
o 0 kreditů za letní semestr akademického roku 2019/20, pro ostatní
studenty DS s neukončeným studijním blokem;
v kombinovaném DS:
o 2 kredity za akademický rok 2019/20, v případě studentů, kteří studují
DS od zimního semestru akademického roku 2019/20,
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o

0 kreditů za letní semestr akademického roku 2019/20, pro ostatní
studenty DS s neukončeným studijním blokem.

Toto rozhodnutí nabývá platnosti dne 2. 6. 2020

doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.
děkan Fakulty informačních technologií
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