
 

 
 
 

Článek 1 
 
Směrnice č. 7/2009 Poplatky za studium a za úkony spojené s přijímacím řízením na 
 Univerzitě Pardubice se mění a doplňuje takto: 
 
1. V Příloze č. 8 ke směrnici č. 7/2009 se ustanovení o výši poplatku za studium pro 
akademický rok 2010/2011 zrušuje, výše poplatku za studium pro akademický rok 2011/2012 
se nemění a nově se doplňuje výše poplatku za studium pro akademický rok 2012/2013.  

Příloha č. 8 včetně nadpisu zní: 

„Příloha č. 8 směrnici č. 7/2009 
(Výše poplatku za studium pro akademický rok) 
 

Výše poplatku za studium pro akademický rok 2011/2012 
 

1. Poplatek za prodlouženou dobu studia podle článku 2 odst. 1 Směrnice Univerzity 
Pardubice č. 7/2009 činí za každých dalších započatých šest měsíců studia: 

- 15 000,- Kč pro první rok po překročení standardní doby studia zvětšené o jeden rok,  

- 30 000,- Kč pro druhý a další roky po překročení standardní doby studia zvětšené o 
jeden rok. 

2. Poplatek za překročení standardní doby studia v dalším studiu podle článku 2 odst. 3 
Směrnice Univerzity Pardubice č. 7/2009 činí za každých dalších započatých šest 
měsíců studia: 

- 15 000,- Kč pro první rok po překročení standardní doby studia,  

- 30 000,- Kč pro druhý a další roky po překročení standardní doby studia   

3. Poplatek za další studium podle článku 2 odst. 2 Směrnice Univerzity Pardubice č. 
7/2009 činí za každý další započatý rok studia 2 900,- Kč. 

 
 
 

UNIVERZITA PARDUBICE 
Dodatek č. 3 Směrnice č. 7/2009  

Věc Poplatky za studium a za úkony spojené s přijímacím řízením na 
 Univerzitě Pardubice  

Působnost pro Studenty a zaměstnance Univerzity Pardubice 
Účinnost  dnem vydání 
Číslo jednací: RPO/0024/12 
Vypracoval:  Jitka Šťastná, odborný referent 
Předkládá: Mgr. Ivana Švecová, vedoucí oddělení pro vzdělávání a výzkum  

 

Schválil:  prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc., prorektor pro vzdělávání a 
záležitosti studentů 
 



Výše poplatku za studium platná pro akademický rok 2012/2013 
   

1. Poplatek za prodlouženou dobu studia podle článku 2 odst. 1 Směrnice Univerzity 
Pardubice č. 7/2009 činí za každých dalších započatých šest měsíců studia:  

 
15 000,- Kč pro první rok po překročení standardní doby studia zvětšené o jeden rok,  
30 000,- Kč pro druhý a další roky studia na Univerzitě Pardubice po překročení 
standardní doby studia zvětšené o jeden rok.  

2. Poplatek za překročení standardní doby studia v dalším studiu podle článku 2 odst. 3 
Směrnice Univerzity Pardubice č. 7/2009 činí za každých dalších započatých šest 
měsíců studia:  
 
15 000,- Kč pro první rok po překročení standardní doby studia,  
30 000,- Kč pro druhý a další roky studia na Univerzitě Pardubice po překročení 
standardní doby studia. 

 
3. Poplatek za další studium podle článku 2 odst. 2 Směrnice Univerzity Pardubice 

č. 7/2009 činí za každý další započatý rok studia 2 800,- Kč.“. 
 
 

Článek 2 
 

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem 21. května 2012 
 
 
 
V Pardubicích 21. května 2012 
 
 
 
 
 

prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc. 
    rektor 

 


