SMERNICA UMB č. 7/2006 O VÝBERE ŠKOLNÉHO NA UNIVEZIRTE MATEJA BELA V AK. ROKU 2007/2008

Príloha č. 1

UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI

logo

Fakulta..............................................................................................
adresa fakulty

fakulty

Banská Bystrica .............................

č.z.................
adresa

Určenie výšky školného v akademickom roku 2007/2008
a podmienky splatnosti školného
V zmysle Smernice č. 7/2006 UMB o výbere školného na Univerzite Mateja Bela v ak. roku 2007/2008
Vám oznamujeme, že v súlade s § 92 ods. 4 a § 71 ods. 3, písm. b) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ste povinný(á) uhradiť školné
v akademickom roku 2007/2008 za štúdium študijného programu ............ fakulty........................UMB:
názov študijného programu :
stupeň štúdia :
štandardná dĺžka štúdia :
na ktorý ste zapísaný od : deň/mesiac/rok
bez prerušenia štúdia 1)
s prerušením štúdia 2) od : deň/mesiac/rok
do: deň/mesiac/rok
V uvedenom študijnom programe v ak. roku 2007/2008 je určená výška školného
Sk ...........................
osobitným predpisom fakulty1) .......................................................................................................UMB
názov predpisu :
č.:
zo dňa:
Dôvod výberu školného v ak. roku 2007/2008 :
prekročenie štandardnej dĺžky štúdia študijného programu prvého stupňa*), študijného programu druhého
stupňa*) alebo študijného programu podľa § 53 ods. 3*) o dobu 3)...........................................................................
Školné ste povinný(á) uhradiť v termíne do dňa zápisu na ak. rok 2007/2008 v hotovosti v pokladni fakulty alebo
bezhotovostne na účet :
názov účtu:
č. účtu:
VS:
ŠS:
Pokračovanie v štúdiu v ak. roku 2007/2008 je podmienené preukázaním úhrady školného hodnoverným
spôsobom. V zmysle § 92 ods. 4 a § 71 ods. 3, písm. b) zákona o VŠ je študent povinný uhradiť školné vysokej
škole. Porušenie tejto povinnosti bude považované za disciplinárny priestupok v zmysle § 72 zákona o VŠ.

xy, dekan fakulty
Vybavuje:

tel.

1) *) čo sa nehodí vypustite alebo prečiarknite
2) (pri viacnásobnom prerušení fakulta uvedie všetky dátumy prerušenia)
3) doba štúdia sa zaokrúhľuje na celé akademické roky smerom nahor

