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ÚDAJE O PŘEDMĚTNÉM ROZHODNUTÍ
Rozhodnutí č.j.:
Přihláška ke studiu č.:
pro akademický rok:
OSOBNÍ ÚDAJE
Příjmení:
Jméno:
Datum narození:
Kontaktní adresa:
STUDIJNÍ ÚDAJE
Fakulta/součást:
Studijní program, obor:
Forma studia:
Typ studia:
ÚDAJE K ODVOLÁNÍ
Odvolávám se proti výše specifikovanému rozhodnutí o nepřijetí ke studiu v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).
Upozornění: Podle § 50 odst. 8 zákona se v odvolacím řízení nepřihlíží k důvodům, jakými jsou např. velký zájem o studium zvoleného oboru, výborné výsledky na střední škole, předchozí praxe v oboru, jiné zkoušky, rodinná tradice, nervozita u přijímací zkoušky, pozdní příchod na přijímací zkoušku apod. Odvolání bude vyhověno pouze v případě, že rozhodnutí bylo vydáno nebo přijímací řízení proběhlo v rozporu se zákonem, vnitřními předpisy Českého vysokého učení technického v Praze a příslušné fakulty/součásti nebo podmínkami přijímacího řízení stanovenými podle § 49 zákona.
Odůvodnění odvolání (ve smyslu výše uvedeného textu):
Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu se podává rektorovi prostřednictvím studijního oddělení, resp. oddělení pro vědu a výzkum (podle typu studia) příslušné fakulty/součásti ČVUT v Praze, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení Rozhodnutí o nepřijetí.
Odvolání zašlete na adresu studijního oddělení (respektive oddělení pro vědu a výzkum) příslušné fakulty/součásti.
Datum a podpis
6.4.0.20180228.1.932123.929382
ODVOLÁNÍ PROTI ROZHODNUTÍ
VE VĚCI NEPŘIJETÍ KE STUDIU
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IV. ÚDAJE K ODVOLÁNÍ
Upozornění: Podle § 50 odst. 8 zákona se v odvolacím řízení nepřihlíží k důvodům, jakými jsou např. velký zájem o studium zvoleného oboru, výborné výsledky na střední škole, předchozí praxe v oboru, jiné zkoušky, rodinná tradice, nervozita u přijímací zkoušky, pozdní příchod na přijímací zkoušku apod. Odvolání bude vyhověno pouze v případě, že rozhodnutí bylo vydáno nebo přijímací řízení proběhlo v rozporu se zákonem, vnitřními předpisy Českého vysokého učení technického v Praze a příslušné fakulty/součásti nebo podmínkami přijímacího řízení stanovenými podle § 49 zákona.
Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu se podává rektorovi prostřednictvím studijního oddělení, resp. oddělení pro vědu a výzkum (podle typu studia) příslušné fakulty/součásti ČVUT v Praze, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení Rozhodnutí o nepřijetí.
Odvolání zašlete na adresu studijního oddělení (respektive oddělení pro vědu a výzkum) příslušné fakulty/součásti.
Datum a podpis uchazeče
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