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Příloha
SPECIFIKACE A SAZEBNÍK ÚHRAD ZA MIMOŘÁDNÉ A NADSTANDARDNÍ ÚKONY
SPOJENÉ SE STUDIEM NA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ
UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM
Úhrada za administrativní úkon
Název

Sazba

Vystavení druhopisu:
 diplomu
 dodatku k diplomu
 vysvědčení o státní závěrečné zkoušce

400 Kč
400 Kč
400 Kč

Vystavení opraveného dokladu (oprava na základě nesprávných údajů uvedených studentem) v případě:
 diplomu
 dodatku k diplomu

400 Kč
400 Kč

Vystavení dokladu pro neaktuální studium v případě:
 dodatku k diplomu absolventům před rokem 2005
 potvrzení o vykonaných zkouškách v rámci studia na UJEP*)
 potvrzení o době studia na UJEP*)

400 Kč
300 Kč
50 Kč

Vystavení dokladu v cizím jazyce v případě:
 potvrzení o vykonaných zkouškách na UJEP vydané v cizím jazyce
 potvrzení o studiu na UJEP vydané v cizím jazyce

200 Kč
100 Kč

Vystavení duplikátu indexu:
 za každý uzavřený akademický rok
 za každý neuzavřený akademický rok
 cena duplikátu indexu

200 Kč
100 Kč
100 Kč

Úkony spojené s přestupem a přijímacím řízením:
 podání žádosti o přestup (z jiné VŠ na UJEP, v rámci UJEP na jinou fakultu,
v rámci fakulty na jiný obor nebo jinou formu studia)
 potvrzení sylabu předmětu: za každý předmět
 zaslání vyžádaných materiálů na jinou vysokou školu
 kopírování a ověření kopie za SŠ pro účely přijímacího řízení
Úkony spojené s elektronickým předzápisem:
 dodatečný elektronický předzápis mimo stanovený termín (předzápis provedený studijním oddělením): za celý semestr
 dodatečný elektronický předzápis jednotlivého předmětu provedený mimo
stanovený termín (předzápis provedený studijním oddělením) za každý
předmět
 elektronický předzápis dvakrát zapsaného nesplněného předmětu
Náklady spojené se slavnostním ukončením studia (týká se pouze absolventů
bakalářských a magisterských studií)
*) Netýká se aktuálního studia studenta.

500 Kč
25 Kč
100 Kč
30 Kč
500 Kč
100 Kč
100 Kč
500 Kč

