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UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 
FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ 

 
ZMĚNA A DOPLNĚNÍ 

PRAVIDEL PRO ORGANIZACI STUDIA  
NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ 

UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE 
 

Akademický senát Fakulty humanitních studií se podle § 27 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 1 
písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 

(zákon o vysokých školách), v platném znění a podle čl. 20a písm. a) Statutu Fakulty 
humanitních studií usnesl na této změně a doplnění Pravidel organizace studia na Fakultě 

humanitních studií jako jejím vnitřním předpisu: 
 

Článek 1 
Změna a doplnění Pravidel organizace studia na Fakultě humanitních studií Univerzity 

Karlovy v Praze 
Pravidla organizace studia na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze se mění 
takto: 

1. V Čl. 3 se odst. 1 mění takto: „Podíl počtu kreditů získaných studentem zapsaným v 
bakalářském nebo navazujícím magisterském studijním programu za absolvování 
volitelných předmětů vůči normálnímu počtu kreditů příslušnému dané průběžné kontrole 
studia, nad jehož rámec o započítání volitelných předmětů pro účely této průběžné 
kontroly rozhoduje děkan, tvoří dvacet procent.“ Odstavec 2. a 3. se zrušuje. 

2. V čl. 11 odst. 3. se číslo „120“ nahrazuje číslem „24“ a vypouští se věta „Ke všem 
částem státní závěrečné zkoušky se student poprvé přihlašuje najednou.“. V odstavci 6 se 
číslo „90“ nahrazuje číslem „12“ a za slovo „kreditů“ se přidávají slova „pro konání 
první části státní závěrečné zkoušky a 27 kreditů pro konání druhé části závěrečné 
zkoušky“. 

Článek 2 
Závěrečná ustanovení 

3. Tento vnitřní předpis byl schválen akademickým senátem Fakulty humanitních studií 
Univerzity Karlovy v Praze dne 14. února 2013 a nabývá platnosti dnem schválení 
akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze.1) 

4. Tento předpis nabývá účinnosti prvním dnem nabytí platnosti. 
 
 

Mgr. Aleš Svoboda, v.r. 
předseda AS FHS UK 

doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc., v.r. 
děkan FHS UK 

 

                                                 
1) §9 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách. Akademický senát univerzity schválil tento 

řád dne ................................................... . 

 




