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Čj.: 100/2009-391
Určeno - pracovištím MZLU v Brně
- rektorátním pracovištím

ROZHODNUTÍ DĚKANKY č. 2/2009
Úhrada nákladů za služby poskytované Ústavem jazykových a kulturních studií
pracovištím univerzity
V souvislosti se změnou organizačního začlenění Ústavu jazykových a kulturních studií (dále
jen ÚJKS) a s rozsahem činností zajišťovaných ÚJKS
stanovuji
úhradu nákladů za služby poskytované ÚJKS nad rámec základní výuky jazyků zahrnuté do
mezifakultního propojení výuky:
1. Příprava ke zkoušce a zkouška z jazyka v doktorských studijních programech
– 24 studentohodin na jednoho studenta (895 Kč)
2. Zkouška z jazyka u přijímacího řízení do doktorských studijních programů
– 4 studentohodiny na jednoho uchazeče o studium (149 Kč)
3. Zkoušky z jazyka v kombinované formě studia probíhající bez výuky
– 5 studentohodin na jednoho uchazeče (187 Kč)
4. Zkoušky z jazyka v rámci výběrového řízení uchazečů o výjezd v rámci programů
Sokrates/Erasmus – 5 studentohodin na jednoho studenta (187 Kč)
5. Rozřazovací testy pro zařazení studentů do výuky jazyka dle stupně pokročilosti
znalostí – 0,75 studentohodiny na jednoho studenta (28 Kč)
6. Překlady:
▪ Překlady obecných textů
150 – 180 Kč
▪ Překlady odborných textů
250 – 280 Kč
▪ Korektury textů
70 – 160 Kč
Ceny jsou orientační a jsou uváděny za 1 normostranu. Ceny lze podle náročnosti textu
smluvně upravit a zahrnout do nich všechny úkony s překladem spojené.
7. Jiná činnost – dle dohody s ÚJKS. Je třeba mezi příslušnou fakultou a ÚJKS cenu
předem stanovit formou objednávky s přesným zadáním požadavku a stanovením
rozsahu práce a ceny. Obě strany objednávku potvrdí.

Služby poskytované ÚJKS budou vyúčtovány čtvrtletně s použitím formuláře Zúčtování
vnitropodnikových nákladů a výnosů součástí univerzity. Sazba za jednu studentohodinu je
shodná se sazbou, užívanou na MZLU v Brně k ocenění mezifakultního propojení výuky.
Ukládám tajemníkovi FRRMS a příslušným odborným útvarům rektorátu MZLU v Brně
realizovat všechna nezbytná opatření pro naplnění tohoto rozhodnutí.

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dne 6. dubna 2009
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