
Opatření děkana 
 

Univerzity Karlovy v Praze, Přírodovědecké fakulty 

 

                                             č. 6 /2008 

 

o stanovení poplatků spojených se studiem na PřF UK 

platných pro akademický rok 2008/2009 

 
V souladu s nabytím účinnosti zákona č. 552/2005 stanovuji pro akademický rok 2008/2009 

nové výše jednotlivých poplatků spojených se studiem na UK PřF 

 

Za úkony spojené s přijímacím řízením, za každou podanou přihlášku 

pro ak. rok 2009/2010 

590 Kč pouze 

v písemné podobě  

Za úkony spojené s přijímacím řízením, za každou podanou přihlášku 

pro ak. rok 2009/2010 

490 Kč  pouze 

v elektronické podobě

Za studium delší než je standardní doba studia zvětšená  

o jeden rok (stejný poplatek pro všechny studijní programy) 

15 200 Kč za 6 měsíců

Za studium dalšího studijního programu 1 300 Kč za rok

Za studium v cizím jazyce v bakalářském studiu 5 900 EUR za rok

Za studium v cizím jazyce v magisterském studiu 6 900 EUR za rok

Za studium v cizím jazyce v doktorském programu - dle tabulky 

• Antropologie 6000 EUR za rok

• Antropologie a genetika člověka 6000 EUR za rok

• Botanika 820 EUR za rok

• Anatomie a fyziologie rostlin  820 EUR za rok

• Molekulární biologie, genetika a virologie  3500 EUR za rok

• Mikrobiologie 6000 EUR za rok

• Parazitologie  820 EUR za rok

• Hydrobiologie 5000 EUR za rok

• Ekologie 5000 EUR za rok

• Vývojová biologie 6000 EUR za rok

• Fyziologie živočichů 4000 EUR za rok

• Filosofie přírodních věd 820 EUR za rok

• Teoretická a evoluční biologie 820 EUR za rok

• Zoologie  820 EUR za rok

• Imunologie  820 EUR za rok

• Aplikovaná a krajinná ekologie 5000 EUR za rok

  

• Analytická chemie 6500 EUR za rok

• Anorganická chemie 2000 EUR za rok

• Biochemie 820 EUR za rok



• Fyzikální chemie 820 EUR za rok

• Makromolekulární chemie 820 EUR za rok

• Modelování chemických  vlastností nano a biostruktur  820 EUR za rok

• Organická chemie 2000 EUR za rok

• Vzdělávání v chemii 820 EUR za rok

 

• Geologie 5000 EUR za rok

• Aplikovaná geologie 5000 EUR za rok

• Aplikovaná matematika 3500 EUR za rok

  

• Demografie 3500 EUR za rok

• Fyzická geografie a geoekologie 5000 EUR za rok

• Kartografie, geoinformatika a DPZ 4000 EUR za rok

• Regionální geografie 5000 EUR za rok

• Sociální geografie 5000 EUR za rok

 

Tento předpis byl projednán akademickým senátem Přírodovědecké fakulty dne 15. 2. 2008 a 

28. 3. 2008  

 

Tento předpis nahrazuje Opatření děkana č. 8/2007 

 

Tento předpis  nabývá platnosti a účinnosti  dnem 31. 3. 2008  

 

Osobami odpovědnými za realizaci tohoto opatření a kontrolu jeho dodržování stanovím: 

vedoucí studijního oddělení a vedoucí oddělení pro zahraniční styky, vědu a  výzkum a 

doktorské studium. 

 

 

V Praze dne 31. 3. 2008 

 

 

 

Prof. RNDr. Pavel Kovář, CSc. 

děkan fakulty  


