Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o.
článek 1
Organizace studia
1. Studium v akreditovaném bakalářském studijním programu je ve Vysoké škole realitní Institut Franka Dysona ( dále jen "IFD") uskutečňováno v souladu se zákonem Č. 111/1998
Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Vš").
2. Maximální doba studia od prvního zápisu do studia ve studijním programu do jeho ukončení
je v bakalářském studijním programu šest akademických roků.
3. Studium se poskytuje za úplatu za stejných podmínek pro občany české republiky i pro
cizince.
4. Studenti jsou pro účely výuky rozděleni do studijních skupin.

článek 2
Zápis ke studiu
1. Zápis ke studiu se koná v termínech stanovených rektorem. Před tímto termínem a v
mimořádných případech nejpozději do 5 dnů po tomto termínu se může uchazeč písemně
omluvit. Rektor stanoví podle potřeby náhradní termín zápisu.
2. Uchazeč se stává studentem dnem zápisu do studia. Osoba, které bylo studium přerušeno, se
stává studentem dnem opětovného zápisu do studia.
3. Je-li uchazeč o studium přijat na základě stanovených podmínek přijetí ke studiu a ke studiu
se zapíše dle odst. 1 a 2 tohoto článku, zavazuje se tímto, že uhradí celou částku školného za
započatý semestr, a to bez ohledu na docházku.

článek 3
Zápis do dalšího ročníku studia
1. Podmínkou pro pokračování ve studiu po ukončení akademického roku studia je získání
stanoveného počtu kreditů a ukončení všech povinných předmětů daného ročníku.
2. Počet kreditů, který musí student získat v každém akademickém roce je 60.
3. Podmínkou pro konání státní závěrečné zkoušky v bakalářském studijním programu je
získání počtu kreditů 180 a ukončení všech povinných předmětů.
4. Pokud student nesplnil podmínku dle odstavce 1 a 2, opakuje ročník.

článek 4
Organizace akademického roku
1. Akademický rok se člení na zimní a letní semestr. Jejich začátek, období výuky a zkoušek a
období prázdnin stanoví rektor a zveřejní na úřední desce IFD v souladu s akreditovaným
studijním programem před zahájením akademického roku.

článek 5
Způsob výuky
1. Výuka se uskutečňuje formou přednášek, seminářů a praktických cvičení. Součástí výuky je
odborná praxe.
2. Výuka - přednášky, semináře a cvičení stanovené studijním plánem jsou rozepsány do
vyučovacích hodin pro všechny studijní skupiny.
3. Pro hodnocení průběhu studia na IFD se užívá jednotný kreditový systém, jehož znaky jsou:

a. každému předmětu je přiřazen počet kreditů, který vyjadřuje průměrnou míru zátěže
studenta nutnou pro úspěšné ukončení daného předmětu,
b. získaný počet kreditů je nástrojem pro kontrolu studia,
c. za daný předmět lze v průběhu studia získat kredity pouze jednou,
d. pro úspěšné ukončení studia musí student získat počet kreditů, určený studijním
programem a studijním plánem,
e. kreditový systém na IFD je kompatibilní s European Credit Transfer Systém (dále jen
"ECTS") umožňující mobilitu studentů v rámci evropských vzdělávacích programů.

článek 6
Ověřování studijních výsledků
1. Studijní plán stanoví v rámci kreditního systému způsob ověřování znalostí studentů z
jednotlivých předmětů. Hodnocení se zapisuje do výkazu o studiu (dále "index") a do
matriky studentů. Index je vedený pouze elektronickou formou.
2. Formami ověřování studijních výsledků jsou:
a. zápočet - Z ,
b. klasifikovaný zápočet - KZ,
c. zkouška - ZK.
3. Požadavky, které musí student splnit k získání zápočtu, sdělí přednášející na začátku
semestru a současně zveřejní na vývěsce IFD. Splnění podmínky se vyznačí do indexu
zápisem "započteno" a počtem získaných kreditů.
4. Požadavky, které musí student splnit k získání klasifikovaného zápočtu, sdělí přednášející na
začátku semestru a současně zveřejní na vývěsce IFD. Splnění podmínky se vyznačí do
indexu zápisem "započteno", získaným stupněm a počtem získaných kreditů. Klasifikovaný
zápočet se hodnotí stupněm:
a. výborně
b. velmi dobře
c. dobře
d. nevyhověl
5. Požadavky, které musí student splnit při zkoušce, sdělí přednášející na začátku semestru a
současně zveřejní na vývěsce katedry. Zkouška se hodnotí stupněm:
a. výborně,
b. velmi dobře,
c. dobře,
d. nevyhověl.
6. U každého absolvovaného zápočtu, klasifikovaného zápočtu a zkoušky zapíše zkoušející do
indexu mimo známky i počet kreditů příslušného předmětu. Studijní oddělení vede evidenci
získaných kreditů jednotlivých předmětů.
7. Hodnocení studijních výsledků dle tohoto článku se do indexu nezapisuje v případě, že
student nesplnil podmínky zápočtu, klasifikovaného zápočtu či zkoušky byl hodnocen
stupněm nevyhověl. Do matriky studentů se výsledky kontroly zapisují vždy.

článek 7
1. Zápočty, klasifikované zápočty a zkoušky (dále jen "zkoušky") může student opakovat
dvakrát, v mimořádném případě rektor povolí další opravný termín.
2. Student je povinen konat zkoušky v termínech vyhlášených IFD. Dostatečný počet termínů
vyvěsí IFD na vývěsce nejpozději 15 dnů před zahájením období zkoušek.
3. Pokud se student ke zkoušce nedostaví a neúčast neomluví, hodnotí se stupněm
"nevyhověl".
4. Pokud student ani při druhém opravném termínu u zkoušky neuspěje, může požádat rektora
o třetí opravný - rektorský termín.

článek 8
Uznávání předmětů a jejich klasifikace absolventům a studentům vysokých škol
1. Předměty, které student úspěšně absolvoval na IFD nebo na jiné vysoké škole v uplynulých
10 - ti letech, mu mohou být uznány.
2. Žádost o uznání zkoušek z jednotlivých předmětů se podává rektorovi. Žádost musí být
doložena dokladem o jejich klasifikaci podle § 57 odst. 1 písm. b) nebo písm. e) zákona o Vš
a předložením obsahu předmětů.
3. O uznání rozhodne rektor do 15 dnů od podání. Uznání zkoušek se zapisuje do matriky.

článek 9
Uzavírání ročníku
1. Splní-li student předepsané zkoušky a zápočty za zimní a letní semestr příslušného
akademického roku, předkládá index studijnímu oddělení k uzavření ročníku. Pokud student
nevykoná předepsané zkoušky a zápočty do termínu ukončení akademického roku, může
požádat rektora o opakování ročníku. Opakovat stejný ročník je možné pouze jednou.
2. Pokud student neuzavře ročník, nepožádá rektora o opakování nebo mu opakování není
povoleno, je studium ukončeno podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona o VŠ.

článek 10
Zápis do dalšího ročníku studia
1. Do dalšího ročníku studia se zapisuje student, který ke dni zápisu splnil všechny povinnosti
určené mu studijním plánem a studijním a zkušebním řádem IFD za uplynulou Část studia
ve studijním programu, tedy složil předepsané zkoušky a zápočty a získal 60 kreditů v
akademickém roce.
2. Pokud se student nedostaví v určeném termínu k zápisu a do pěti dnů od tohoto termínu se s
uvedením důvodu písemně neomluví anebo jeho omluva nebyla rektorem uznána, posuzuje
se to jako nesplnění požadavků vyplývajících ze studijního plánu a studentu se ukončuje
studium podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona o Vš.

článek 11
Zápis předmětů
1. Studenti si zapisují do indexu předměty v pořadí povinné a volitelné. Předměty zapsané v
indexu tvoří pro studenta závazný studijní plán.
2. Minimální počet studentů ve volitelných předmětech stanovuje rektor.
3. Zapsaný volitelný předmět může student změnit jen tehdy, není-li daný předmět otevřen
vzhledem k počtům zájemců stanoveným rektorem nebo nebyl-li student ke studiu předmětu
vybrán pro nadměrný počet zájemců.
4. U každého předmětu studia uvádí IFD také počet kreditů pro daný předmět.
5. Zápis studentů, kontrolu správnosti jimi zapsaných předmětů a případné změny v zapsaných
předmětech provádí studijní oddělení IFD.

článek 12
Státní závěrečná zkouška
1. Státní závěrečnou zkoušku ( dále jen "SZZ"), může konat student, který:
a. uzavřel všechny předepsané povinnosti z povinných předmětů akreditovaného
bakalářského studijního programu a získal předepsaný počet 180 kreditů do 2 let po
uplynutí standardní doby studia, přičemž celková délka studia nesmí přesáhnout
dvojnásobek standardní doby studia, tj. šest let,
b. uzavřel poslední ročník a odevzdal index k ověření nejméně jeden měsíc před
konáním SZZ,
c. odevzdal bakalářskou práci ve dvou vyhotoveních před konáním SZZ,
d. písemně se přihlásil ke SZZ nejméně jeden měsíc před jejím konáním.
2. SZZ se koná před zkušební komisí, průběh SZZ a vyhlášení výsledku jsou veřejné.
3. členy zkušební komise jmenuje v souladu s § 53 odst. 2 zákona o Vš rektor, další členy
může jmenovat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ( dále jen "ministerstvo").
4. Průběh SZZ řídí předseda, kterého z členů zkušební komise jmenuje rektor. O konání SZZ
se pořizuje zápis, který podepisuje předseda a všichni členové komise.
5. Počet členů komise 5, s tím, že u SZZ musí být přítomni alespoň 3 členové zkušební komise.
6. Termíny pro konání SZZ stanoví pro příslušný akademický rok rektor a zveřejní před
zahájením akademického roku na úřední desce IFD.

článek 13
Bakalářská práce
1. Téma bakalářské práce ( dále jen "práce") student vybírá ze seznamu témat vypsaných
rektorem a to v termínu stanoveném rektorem.
2. Vedoucí práce i oponent odevzdají písemné hodnocení práce ( dále jen "posudek")
nejpozději 14 dní před stanoveným termínem SZZ.
3. Vedoucí práce i oponent ve svém posudku uvedou zejména, zda práce splňuje obsahové a
formální požadavky, které jsou na ni kladeny, zda práce obsahuje některé závažné
nedostatky, a které. Posudek musí obsahovat explicitní vyjádření, zda práci doporučuje k
obhajobě či nikoli.
4. V případě, že práci doporučí k obhajobě, uvedou v posudku svůj návrh jejího hodnocení.
5. Rektor umožní studentovi nejméně pět dní před termínem obhajoby, aby se seznámil s
posudky práce.
6. Obhajoba práce se koná před zkušební komisí a může se jí zúčastnit vedoucí práce i
oponent.
7. Části SZZ a požadavky na bakalářskou práci jsou dány akreditovaným studijním
programem.
8. SZZ se koná v jeden den.

článek 14
Hodnocení státní závěrečné zkoušky
1. Jednotlivé Části SZZ se hodnotí stupni:
a. výborně,
b. velmi dobře,
c. dobře,
d. nevyhověl.

článek 15
Celkové hodnocení státní závěrečné zkoušky
1. Celkový prospěch u SZZ je hodnocen:
a. "prospěl s vyznamenáním", dosáhl-li student průměrného prospěchu do 1,50 včetně a
nebyl z žádné Části SZZ hodnocen vyšším stupněm než "velmi dobře" a obhájil
bakalářskou práci se stupněm "výborně",
b. "prospěl", byl-li student v každé Části SZZ hodnocen alespoň "dobře" a obhájil
bakalářskou práci,
c. "neprospěl", byl-li student alespoň z jedné Části SZZ hodnocen stupněm
"nevyhověl"
2. Pokud je student hodnocen u SZZ "nevyhověl" pouze z jedné Části SZZ, může požádat o
opakování zkoušky z této Části v dalším termínu konání SZZ. Pokud student neuspěje ani
při druhém konání této Části SZZ, může ještě opakovat celou SZZ. O povolení opakovat
celou SZZ rozhodne rektor.
3. Pokud student neobhájí bakalářskou práci, rozhodne zkušební komise o přepracování práce
nebo pouze o opakování obhajoby. Téma bakalářské práce zůstává zachováno. Pokud je
student hodnocen u SZZ "nevyhověl" z více než jedné Části SZZ, může opakovat celou
SZZ. U obhajoby bakalářské práce se postupuje podle odstavce 3.
4. SZZ lze opakovat nejvýše dvakrát.

článek 16
Přerušení studia
1. Studium ve studijním programu může být i opakovaně přerušeno. Přerušení studia povoluje
rektor na základě písemné žádosti studenta. Minimální doba přerušení je jeden semestr,
maximální doba souvislého přerušení je dva roky, a to za podmínky, že takto prodloužená
doba studia nepřekročí hranici platnosti akreditace studijního programu.
2. Studium lze přerušit pouze v případě, ukončil-li student alespoň jeden semestr, tzn. pro daný
semestr splnil všechny předepsané zkoušky a zápočty.
3. V době přerušení studia není osoba studentem. Uplynutím doby, na kterou bylo studium
přerušeno, vzniká osobě právo na opětovný zápis do studia.
4. Přerušení studia se vyznačí do indexu a zaznamená neprodleně do matriky studentů.
5. Při změně studijních plánů v době přerušení studia může rektor předepsat rozdílové zkoušky
a stanovit přiměřenou lhůtu k jejich vykonání.

článek 17
Přestupy
1. Přestup lze povolit po úspěšném ukončení prvního semestru studentovi z jiné vysoké školy v
české republice nebo ze zahraniční vysoké školy. O přijetí ke studiu, uznání vykonaných
zkoušek a o zařazení studenta do konkrétního úseku studia rozhoduje rektor.
2. Studentovi, který absolvoval studium ve studijním programu nebo jeho Část na jiné vysoké
škole v české republice nebo v zahraničí, může rektor na základě jeho žádosti uznat
absolvované Části studia (předmět, semestr, akademický rok nebo etapu), pokud od jejich
absolvování neuplynulo více než pět let. Při rozhodování se přihlíží k obsahu absolvovaného
studia a jeho kreditovému ohodnocení.
3. Uznání Části studia lze podmínit vykonáním rozdílových zkoušek.
4. Uznané Části studia nebo jednotlivým uznaným předmětům se přiřadí kreditové ohodnocení
odpovídající danému studijnímu programu.
5. Studentům, kterým byla uznána Část studia, se do maximální doby studia započte počet
akademických roků odpovídající celkovému kreditovému ohodnocení uznané Části studia.

článek 18
Ukončení studia
1. Studium se řádně ukončuje absolvováním studia v akreditovaném studijním programu a jeho
studijním oboru. Dnem ukončení studia je den, kdy byla vykonána SZZ nebo její poslední
Část.
2. Dokladem o ukončení studia a o udělení akademického titulu "bakalář" je vysokoškolský
diplom a dodatek diplomu.
3. Studium se dále ukončuje:
a. zanecháním studia,
b. nesplní-li student požadavky vyplývající ze studijního programu podle studijního a
zkušebního řádu,
c. odnětím akreditace studijního programu,
d. zánikem akreditace studijního programu podle § 80 odst. 4 zákona o Vš,
e. vyloučením ze studia.
4. Dnem ukončení studia podle odstavce 3 písm. a) je den, kdy bylo rektorovi doručeno
studentovo písemné prohlášení o zanechání studia. Dnem ukončení studia podle odstavce 3
písm. b) je den uvedený v rozhodnutí o ukončení studia. Dnem ukončení studia podle
odstavce 3 písm. c) je nejpozději den, kdy uplynula lhůta stanovená v rozhodnutí
ministerstva. Dnem ukončení studia podle odstavce 3 písm. d) je den, ke kterému IFD
oznámila ministerstvu zrušení studijního programu. Povinností IFD je v tomto případě dle §
80 odst. 4 zákona o Vš zajistit studentům možnost pokračovat ve studiu stejného nebo
obdobného studijního programu na jiné vysoké škole. Dnem ukončení studia podle odstavce
3 písm. e) je den, kdy rozhodnutí o vyloučení ze studia nabylo právní moci.

článek 19
Doklady o studiu
1. IFD vydává svým studentům a absolventům tyto doklady o studiu:
a. průkaz studenta,
b. výkaz o studiu (dále jen index),
c. vysokoškolský diplom,
d. dodatek diplomu,
e. doklad o vykonaných zkouškách,
f. doklad o studiu.
2. Průkaz studenta je doklad, který student obdrží po zápisu do matriky studentů a který ho
opravňuje k využívání dalších zařízení IFD.
3. Index je doklad, do něhož se zapisují zejména studijní předměty a výsledky kontroly studijní
úspěšnosti nebo studijního výkonu, uzavření ročníku a zápis do vyššího ročníku.
4. Vysokoškolský diplom a dodatek k diplomu je dokladem o absolvování akreditovaného
studijního programu a jeho studijního oboru. Tyto doklady obdrží student, který úspěšně
vykonal SZZ. Vysokoškolský diplom se předává při promoci v deskách dvojí barvy:
a. za prospěch "prospěl s vyznamenáním" v deskách barvy červené,
b. za prospěch "prospěl" v deskách barvy modré.
5. Doklad o vykonaných zkouškách nebo doklad o studiu obdrží:
a. osoba, která ukončila studium tím, že studia zanechala,
b. student na základě své žádosti,
c. absolvent studia ve studijním programu na základě své žádosti.

článek 20
Rozhodování o právech a povinnostech studentů
1. Na rozhodování o právech a povinnostech studenta se vztahuje § 68 zákona o Vš. Na
rozhodování o právech a povinnostech studenta se nevztahují obecné předpisy o správním
řízení. Rozhodnutí musí být vydáno do 30 dnů ode dne přijetí žádosti nebo oznámení
předmětné skutečnosti.
2. Rozhodnutí ve věcech:
a. povolení opakovat Část studia,
b. povolení přerušit studium,
c. uznání zkoušek a předepsání rozdílových zkoušek,
d. disciplinárního přestupku,
e. vyloučení ze studia,
f. stipendií,
g. ukončení studia pro nesplnění podmínek, ( § 56, odst.1, písm.b) zákona o Vš) se
vyhotoví písemně, obsahuje odůvodnění a poučení o možnosti podat žádost o
přezkoumání a doručuje se studentovi do vlastních rukou.
3. Student může do 30 dnů ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí podle odstavce 2 doručeno,
požádat rektora o přezkoumání rozhodnutí. Rektor změní nebo zruší rozhodnutí, pokud bylo
vydáno v rozporu se zákonem nebo vnitřním předpisem IFD a učiní opatření, aby práva
studenta byla obnovena.

článek 21
Závěrečná ustanovení
1. Tento Studijní a zkušební řád IFD nabývá platnosti podle § 39 odst. 9 zákona o Vš dnem
registrace ministerstvem.

