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Opatření děkana č. 2/2021 

Zajištění možnosti pokračovat ve studiu studentům doktorského 

studijního programu Germanoslavistika 

na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy 

 

Čl. 1 

Předmět úpravy 

Toto opatření upravuje, v souladu s opatřením rektora č. 12/2019, O zajištění možnosti 

pokračovat ve studiu stejného nebo obdobného studijního programu, v platném znění, 

organizační otázky zajištění možnosti pokračovat ve studiu stejného nebo obdobného 

studijního programu na fakultě pro případ zániku oprávnění uskutečňovat doktorské studijní 

programy: 

a) Germanoslavistika, kód studijního programu: P0232D090033, 

b) Germanoslavistika, kód studijního programu: P0232D090034, 

c) Deutsch und Slawistik, kód studijního programu: P0232D090035. 

 

Čl. 2 

Zrušené studijní programy 

Oprávnění uskutečňovat doktorské studijní programy: 

a) Germanoslavistika, kód studijního programu: P0232D090033, 

b) Germanoslavistika, kód studijního programu: P0232D090034, 

c) Deutsch und Slawistik, kód studijního programu: P0232D090035, 

v rámci institucionální akreditace (dále jen „zrušené studijní programy“) zaniklo 

v souladu s ustanovením čl. 20 odst. 1 písm. b) a odst. 2 Akreditačního řádu Univerzity 

Karlovy, v platném znění, na základě oznámení rektora Univerzity Karlovy ze dne 4. 1. 

2020, č. j. UKRUK/424791/2020-3, o zrušení těchto studijních programů ke dni 31. 3. 

2021. 

 

Čl. 3 

Nástupnické studijní programy 

Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Karlovy v usnesení ze dne 16. 12. 2020, č. j. 

UKRUK/475993/2020-7, určila, že: 



a) doktorský studijní program Germanoslavistika, kód studijního programu: 

P0232D090036, obsahově nahrazuje studijní program Germanoslavistika, kód 

studijního programu: P0232D090033, 

b) doktorský studijní program Germanoslavistika, kód studijního programu: 

P0232D090037, obsahově nahrazuje studijní program Germanoslavistika, kód 

studijního programu: P0232D090034, 

c) doktorský studijní program Deutsch und Slawistik, kód studijního programu: 

P0232D090038, obsahově nahrazuje studijní program Deutsch und Slawistik, kód 

studijního programu: P0232D090035. 

 

Čl. 4 

Termín zařazení do nástupnického studijního programu 

Studenti studující ve zrušených studijních programech a osoby, jejichž studium tohoto 

studijního programu je přerušeno, budou k 1. 4. 2021 zařazeni do obsahově obdobných 

nástupnických studijních programů, jak je určila Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity 

Karlovy a jak je uvedeno v čl. 3 tohoto opatření. 

 

Čl. 5 

Přechodná ustanovení 

1. Oborové rady nástupnických studijních programů do 31. 3. 2021 posoudí, zda je nutné 

aktualizovat individuální studijní plány jednotlivých studentů. 

2. Pravidelná roční hodnocení individuálních studijních plánů za akademický rok 

2020/2021 projednají a schválí oborové rady nástupnických studijních programů. 

3. Vedoucí Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací a Oddělení informačních 

systémů děkanátu k 1. 4. 2021 společně zajistí převedení studentů a osob, jejichž studium 

je přerušeno, ve Studijním informačním systému Univerzity Karlovy a provedení dalších 

nezbytných změn plynoucích z tohoto opatření. 

 

Čl. 6 

Závěrečné ustanovení 

Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dne 29. 1. 2021. 

 
 
V Praze dne 29. 1. 2021 
UKFF/26120/2021 

doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D. 

děkan FF UK 

 
 


