
Návrh na znění dokumentů Necykloverzity

Organizační řád
Fakulty
1. Základními součástmi univerzity jsou fakulty:

1. Lékařská fakulta
2. Teologická fakulta
3. Právnická fakulta
4. Polytechnická fakulta
5. Umělecká fakulta
6. Fakulta ozbrojených složek
7. Pedagogická fakulta

2. Organizační členění fakult je popsáno v příloze č.1

Vysokoškolské ústavy

1. Vysokoškolskými ústavy jsou:
•Ústav dějin Necykloverzity 
•Archiv Necykloverzity

Poplatky spojené se studiem

1. Studium na Necykloverzitě samo o sobě je zdarma

2. Absolvent je však povinnen studium nějak nahradit. Je předpoklad, 
že to bude formou publikační činnosti.

Insignie univerzity

Pečetidlo

Samotné pečetidlo je kruhová destička o průměru 6 cm s motivem znaku
Necykloverzity, včetně nápisu „Ad libitum ad rem aceedemus“.

Právo používat univerzitní pečeť má pouze rektor, nebo ten, kdo je tím 
pověřen.

Rektorské žezlo

Rektorské žezlo je při akademických obřadech neseno před rektorem 
(nebo před prorektorem, vystupuje-li ten na místě rektora).  

Rektorské žezlo je dlouhé 130 cm, hlavice je tvořena koulí s křížem, 
ovinutou 4 akanty.

Studijní a zkušební řád

Vysokoškolské vzdělání

1. Na univerzitě se uskutečňují tyto typy studijních programů:
2.

a. klasický (Dr. /Ing. /Mgr.)
b. postgraduální (CSc.).

3. Seznam studijních programů je vypsán v příloze č.2

4. Studijní program je konkretizován a prováděn studijními plány.



Organizace studia

1. Akademický rok trvá tak dlouho, dokud je potřeba.

2. Akademický rok se nerozděluje na semestry.

3. Datum vánočních prázdnin stanovuje rektor svým rozkazem 
nejpozději do 30.listopadu téhož občanského roku.

4. Student má právo se vzdělávat i přes prázdniny.

5. Výuka na univerzitě je veřejně přístupná.

6. Uchazeč se stává studentem oboru tím, že se u vyučujících 
povinných předmětů zapíše ke studiu

7. Při imatrikulaci, konané vždy první říjnové pondělí, skládají 
studenti slib.

8. Vyučující všech předmětů mají za povinnost sestavovat seznamy 
svých posluchačů.

9. Průkazy studentů se vydávají v hospodě u Pavouka vždy druhý 
týden po přijetí ke studiu.

10. Studium všech oborů vyjma lékařských je standartně dlouhé 4 
roky. Podmínkou absolvování je úspěšné složení 3 rigorózních 
zkoušek.

11. Studium lékařských oborů je standartně dlouhé 6 let. Podmínkou 
absolvování je složení 4 rigorózních zkoušek.

12. Pokud student zvládne složit všechny zkoušky v kratší době, není 
důvod nepřipustit ho k promoci dříve.

13. Stejně jako není omezena maximální doba studia.

Studijní předměty

1. Studijní předměty jsou vyučovány formou přednášek.
2. U některých předmětů může být vyžadována osobní přítomnost 

studenta.
3. Studijní předměty jsou povinné a volitelné. Pro každý studijní 

program je stanoven počet volitelných předmětů.

Kontroly studia

1. Formami kontroly studia jsou
a. zkoušky z volitelných předmětů
b. zkoušky z povinných předmětů - rigoróza

2. Forma kontroly studia není jasně vymezena.

3. Hodnocení je „prospěl“/neprospěl“



Rigorózní zkoušky

1. Rigorózní zkouška se koná před komisí řádných profesorů v čele s 
děkanem(dále jen „komise“).

2. Rigorózní zkouška se může skládat z více částí. Průběh a vyhlášení 
výsledků rigorózní zkoušky nebo její části jsou veřejné.

3. Komise je složena ze 7 řádných profesorů zkoušených předmětů v 
čele s děkanem příslušné fakulty. Členové komise se volí losováním.

4. Rigorózní zkouška se hodnotí „prospěl“/„neprospěl“

5. Části rigorózních zkoušek a případně jejich tématické okruhy jsou 
stanoveny v příloze č.3

6. Termíny rigorózních zkoušek je povinna fakulta vyhlásit nejméně 
třikrát v každém akademickém roce.

7. Termín rigorózní zkoušky musí být studentovi sdělen tak, aby se 
na něj mohl náležitě připravit.

8. Studium ve všech postgraduálních studijních programech trvá 3 
roky.

9. Student musí, ve svém oboru, sepsat nejméně 10 článků a přispět 
alespoň k 5 článkům, přičemž žádný z nich nesmí být smazán.

10.Podmínkou studia může být absolvování 1 praktické zkoušky.

Vedení 
1. Představitelem fakulty je děkan, kterému přísluší veškeré výkonné 
pravomoci na fakultě.

2. Představitelem univerzity je rektor, kterému přísluší veškeré 
výkonné pravomoci v záležitostech celé univerzity.

3. Postavení prorektorů a proděkanů je věcí domluvy.
 
Řád imatrikulací a promocí
Pořad imatrikulace

1. Imatrikulovaní studenti ve společenském oděvu jsou usazeni na svá 
místa před započetím samotného obřadu.

2. Slavnostní nástup za zvuku hudby v pořadí:
a. akademičtí pracovníci příslušné 

fakulty v talárech,
b. pedel fakulty s insignií,
d. děkan v taláru s insignií,
e. pedel rektora s insignií,
f. rektor v taláru s insignií.

4. Rektor zahájí shromáždění, přednese projev a vyzve k projevu děkana.
5. Projev děkana:



„Vaše Magnificence, … Patří k tradicím této univerzity, že na počátku 
svých studií skládají studentky a studenti imatrikulační slib. Prosím 
přítomné, aby povstali, a Vás, honorabile proděkane, abyste přečetl jeho 
znění.“

7. Proděkan přednese text slibu: „Slibuji, že budu studovat podle svého 
nejlepšího svědomí a vědomí tak, aby má činnost přinášela všestranný 
užitek“
8. Studenti složí slib tak, že pozvednou ruku směrem k hlavici žezla, 
podají ruku děkanovi a pronesou slovo „slibuji“.

9. Rektor:
„Složili jste imatrikulační slib a Necykloverzita vás přijímá mezi sebe. A 
přeji vám, aby jsme se tu dnes neviděli naposledy.

12. Odchod z auly za zvuku Svatý Václave, vévodo české země podle 
odstavce 2 v obráceném pořadí.

Promoce

1. Slavnostní nástup za zvuku varhan do Promočního sálu v pořadí:
a. promovaní absolventi ve 

společenském oděvu,

b. akademičtí pracovníci příslušné 
fakulty v talárech,

c. promotor v taláru s insignií,

d. pedel fakulty s insignií,

e. děkan v taláru s insignií,

f. pedel rektora s insignií,

g. rektor v taláru s insignií.

2. Děkan přednese úvodní projev a představí jednotlivé absolventy 
jménem, příjmením. Poté požádá rektora o souhlas s vykonáním 
promočního aktu.

4. Souhlas rektora k promočnímu aktu.

5. Promotor přednese text slibu, který je stanoven ve statutu příslušné 
fakulty.

6. Absolventi složí slib tak, že pozvednou ruku směrem k hlavici žezla se 
slovy: „Spondeo ac polliceor“.

7. Promotor dočte promoční slib.

8. Promotor předá absolventům diplomy.

9. Zástupci akademické obce poblahopřejí absolventům.

10. Odchod z auly za zvuku Svatý Václave, vévodo české země podle 
odstavce 1 v obráceném pořadí.

11. Promoce kandidátů věd probíhají stejným způsobem.



12. Obdobným způsobem probíhá i ceremonie jmenování docentů a 
profesorů, jak řádných, tak mimořádných.

Vnitřní mzdový předpis
Pozice

Pozice Hrubý plat

Asistent 90 000,- Čk

Soukromý docent 130 000,- Čk

Řádný docent 140 000,- Čk

Soukromý profesor 150 000,- Čk

Řádný profesor 170 000,- Čk

Příplatky
Pozice Příplatek

Garant oboru +12 500,- Čk

Vedoucí katedry +25 000,- Čk

Proděkan +50 000,- Čk

Děkan +100 000,- Čk

Prorektor +300 000,- Čk

Rektor +400 000,- Čk

1. Platy uvedené v tabulce jsou měsíční
2. Termínem pro výplatu mezd je vždy první pracovní den v měsíci.
3. Na výši mezd nemá vliv příbuzenství nebo přátelství s osobami mimo 
Necykloverzitu.

Volební řád
Volba rektora
1. Rektor Necykloverzity je volen doživotně z řad řádných profesorů.

2. Pokud je rektor neschopný vykonávat svou funkci, musí příslušný 
Imperátor Necyklopedie jmenovat některého zasloužilého 
necyklopedistu jako sčítače hlasů pro volbu nového rektora

3. Imperátor Necyklopedie není volitelný rektorem Necykloverzity.

Volba prorektorů
1. Stejně jako rektor je voleno i 6 prorektorů.

2. Pozice prorektorů jsou neměnné a jsou to:
1. Prorektor pro vnější vztahy
2. Prorektor pro akademické kvalifikace
3. Prorektor pro rozvoj
4. Prorektor pro vědeckou činnost
5. Prorektor pro studijní záležitosti
6. Prorektor pro tvůrčí a ediční činnost.



Volba děkanů
1. Děkani fakult jsou voleni doživotně z řad pracovníků příslušné fakulty.

2. Je-li děkan neschopný vykonávat svou funkci, rektor jmenuje sčítače 
hlasů pro volbu nového děkana.

Volba proděkanů
1. Spolu s děkanem jsou zvoleni i proděkani.

2. Pro Lékařskou fakultu to jsou:
1. Proděkan pro personální problematiku
2. Proděkan pro studium klinických oborů
3. Proděkan pro studium a ak. kvalifikace
4. Proděkan pro rozvoj a investice
5. Proděkan pro vědu a výzkum

3. Pro Teologickou fakultu to jsou:
1. Proděkan pro trvalou formaci
2. Proděkan pro studium a ak. kvalifikace
3. Proděkan pro rozvoj a investice
4. Proděkan pro vědu a výzkum

4. Pro Právnickou fakultu to jsou:
1. Proděkan pro studium a ak. kvalifikace
2. Proděkan pro rozvoj a investice
3. Proděkan pro vědu a výzkum

5. Pro Polytechnickou fakultu to jsou:
1. Proděkan pro studium
2. Proděkan pro ak. kvalifikace
3. Proděkan pro rozvoj a investice
4. Proděkan pro vědu a výzkum

6. Pro Pedagogickou fakultu to jsou:
1. Proděkan pro personální problematiku:
2. Proděkan pro studium:
3. Proděkan pro rozvoj a investice:
4. Proděkan pro vědu a výzkum:

7. Pro Uměleckou fakultu to jsou:
1. Proděkan pro hudební obory
2. Proděkan pro výtvarné obory
3. Proděkan pro humanitní obory
4. Proděkan pro vnější vztahy

8. Pro Fakultu ozbrojených složek to jsou:
1. Proděkan pro policejní obory
2. Proděkan pro vojenské obory
3. Proděkan pro rozvoj a investice
4. Proděkan pro výzkum



Habilitační řád a řád pro jmenování profesorem
Habilitační řízení
1. Kdo má být jmenován docentem (Doc.), musí prokázat odbornou úroveň
ve svém oboru působení.

2. Podmínkou jmenování je dlouhodobé a setrvalé působení na 
Necykloverzitě a autorství Vysoce odborného článku. 

3. Podmínkou je i patřičná publikační činnost ve formě autorství 
nejméně 20 článků na Necyklopedii.

4. Právo nominovat kandidáty mají všichni necyklopedisté.

5. Nové docenty jmenuje rektor Necykloverzity.

Řád pro jmenování profesorem
1. Kdo má být jmenován profesorem (Prof.), musí prokázat mimořádně 
vysokou odbornou úroveň v oboru svého působení

2. Podmínkou jmenování je působení na pozici docenta nejméně 1 rok.

3. Podmínkou je i patřičná publikační činnost ve formě autorství 30 
článků na Necyklopedii, a příspěvek na nejméně 20 článcích.

4. Právo nominovat kandidáty mají všichni necyklopedisté

5. Právo být jmenováni profesorem mají pouze necyklopedisté-docenti.

6. Nové docenty jmenuje rektor Necykloverzity.

Mimořádní docenti a profesoři (Priv.doc. a Priv.prof.)

1. Na každé katedře nechť jsou jmenováni 3 řádní profesoři a 6 docentů.

2. Mimořádní docenti se jmenují pokud:
1. Je v některém oboru příliš mnoho vhodných kandidátů.
2. Kandidát je odborníkem v oboru, který není na Necykloverzitě 

vyučován.

3. Mimořádní profesoři se jmenují pokud:
1. Je v některém oboru příliš mnoho vhodných kandidátů.
2. Kandidát je bezvýhradným odborníkem v oboru, který není na 

Necykloverzitě vyučován.


