
V Brně dne 8. 1. 2007 
Akademickému senátu PdF MU 

 
Podklad pro 2. bod zasedání dne 17. 1. 2007 

 

Návrh 1 
na změnu znění Statutu Pedagogické fakulty MU, čl. 18 Rigorózní řízení a úhrada nákladů 
s ním spojených  

Původní znění odst. 1: 
Absolventi magisterských studijních programů, kteří získali akademický titul “magistr”, mohou v téže oblasti studia 
vykonat za podmínek stanovených zákonem (§ 46 odst. 5, § 98 odst. 2 a § 99 odst. 5 zákona) a Řádem rigorózního 
řízení PdF MU (viz příloha č. 6 tohoto statutu) státní rigorózní zkoušku. Po jejím úspěšném vykonání se na PdF MU 
uděluje absolventům  v oblasti humanitních, pedagogických a společenských věd akademický titul „doktor filozofie“ 
(ve zkratce „PhDr.“ uváděné před jménem). 
Návrh na změnu textu odst. 1: 
Absolventi magisterských studijních programů, kteří získali akademický titul “magistr”, mohou v téže oblasti studia 
vykonat za podmínek stanovených zákonem (§ 46 odst. 5, § 98 odst. 2 a § 99 odst. 5 zákona) a Studijním a zkušebním 
řádem MU státní rigorózní zkoušku. Po jejím úspěšném vykonání se na PdF MU uděluje absolventům  v oblasti 
humanitních, pedagogických a společenských věd akademický titul „doktor filozofie“ (ve zkratce „PhDr.“ uváděné před 
jménem). 

Původní znění odst. 2: 
Způsob a postup při podávání a přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce, která není součástí studia ve studijním 
programu, podrobnosti o konání těchto zkoušek, jejich průběhu a hodnocení, jakož i pravidla pro výši úhrady nákladů 
spojených s poskytnutím možnosti používat zařízení a informační technologie potřebné pro přípravu této státní 
rigorózní zkoušky podle odst. 1 stanoví Řád rigorózního řízení PdF MU. 
Návrh na změnu textu odst. 2: 
Způsob a postup při podávání a přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce, která není součástí studia ve studijním 
programu, podrobnosti o konání těchto zkoušek, jejich průběhu a hodnocení, jakož i pravidla pro výši úhrady nákladů 
spojených s poskytnutím možnosti používat zařízení a informační technologie potřebné pro přípravu této státní 
rigorózní zkoušky podle odst. 1 stanoví prováděcí předpis ke Studijnímu a zkušebnímu řádu MU „Organizace a průběh 
rigorózního řízení na PdF MU“. 
 
Návrh usnesení: 
AS PdF MU schvaluje změnu znění Statutu Pedagogické fakulty MU  
- čl. 18 odst. 1: 
Absolventi magisterských studijních programů, kteří získali akademický titul “magistr”, mohou v téže oblasti studia 
vykonat za podmínek stanovených zákonem (§ 46 odst. 5, § 98 odst. 2 a § 99 odst. 5 zákona) a Studijním a zkušebním 
řádem MU státní rigorózní zkoušku. Po jejím úspěšném vykonání se na PdF MU uděluje absolventům v oblasti 
humanitních, pedagogických a společenských věd akademický titul „doktor filozofie“ (ve zkratce „PhDr.“ uváděné před 
jménem). 
- čl. 18 odst. 2:    
Způsob a postup při podávání a přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce, která není součástí studia ve studijním 
programu, podrobnosti o konání těchto zkoušek, jejich průběhu a hodnocení, jakož i pravidla pro výši úhrady nákladů 
spojených s poskytnutím možnosti používat zařízení a informační technologie potřebné pro přípravu této státní 
rigorózní zkoušky podle odst. 1 stanoví prováděcí předpis ke Studijnímu a zkušebnímu řádu MU „Organizace a průběh 
rigorózního řízení na PdF MU“. 
 

Návrh 2 
na změnu přílohy č. 6 Statutu Pedagogické fakulty MU  

Příloha č. 6 - Řád rigorózního řízení PdF MU bude zrušena, pouze bude doplněna vysvětlujícím textem:  
Příloha č. 6 zrušena (Řád rigorózního řízení PdF MU je od 1. 9. 2006 nahrazen Studijním a zkušebním řádem MU.) 
 
Návrh usnesení: 
AS PdF MU schvaluje zrušení Řádu rigorózního řízení PdF MU. V seznamu příloh Statutu Pedagogické fakulty 
MU bude uvedeno: Příloha č. 6 zrušena (Řád rigorózního řízení PdF MU je od 1. 9. 2006 nahrazen Studijním a 
zkušebním řádem MU.) 
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