METODIKA obsazování Hlávkovy koleje
Čj. 188/2001-941

V Praze dne 12. února 2001

1. Rektor ČVUT vyzve pražské vysoké školy a fakulty ČVUT k podání návrhu uchazečů a
náhradníků na ubytování v Hlávkově koleji do konce března běžného roku. Ve výzvě budou
uvedeny následující údaje:
a. předpokládaný počet míst pro danou VŠ
b. požadavky, které musí uchazeč splňovat
c. požadavek vyplnění formulářů.
2. Seznam uchazečů pražských VŠ o ubytování v Hlávkově koleji řazený podle stupně doporučení
příslušné školy spolu s vyplněnými formuláři bude ČVUT přijímat do konce dubna běžného
roku.
3. Vedení ČVUT projedná obdržené návrhy a vytvoří výsledný seznam uchazečů a náhradníků.
4. Schválený seznam uchazečů a náhradníků ČVUT předloží Hlávkově nadaci do konce května
běžného roku.
5. Ve smyslu čl. VI. smlouvy Nadace rozhodne o příspěvcích a o schválení seznamu
ubytovaných na tzv. rozšířeném zasedání do konce června běžného roku.
6. Prorektor ČVUT pro pedagogiku vydá úspěšným uchazečům dekret do konce srpna běžného
roku. 7. Správa účelových zařízení ČVUT na základě dekretu sepíše s uchazečem ubytovací
smlouvu.
Prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc.
rektor ČVUT
METHODOLOGY of occupying Hlávka's dormitory
Ref. 188 / 2001-941

Done at Prague on 12 February 2001

1. The Rector of CTU invites Prague universities and CTU faculties to submit a proposal candidates
and alternates for accommodation in Hlávek dormitory until the end of March current year.
The call will include the following information:
• the expected number of places for the given university
• the requirements that the candidate must meet
• requirement to fill in forms.
2. List of applicants from Prague universities for accommodation in Hlávek dormitory sorted by
degree of recommendation of the relevant school together with the completed forms will be
CTU to be received by the end of April of the current year.
3. The CTU management will discuss the received proposals and create the final list candidates
and alternates.
4. The approved list of candidates and alternates will be submitted by the CTU to the Hlávek
Foundation by the end of May of the current year.
5. Within the meaning of Article VI. contracts The Foundation decides on contributions and
approvals list of residents at the so-called extended session until the end of June ordinary year.
6. The CTU Vice-Rector for Pedagogy will issue a decree to the successful candidates by the end
August of the current year. 7. Based on the decree, the CTU will manage the administration of
special-purpose facilities with the applicant accommodation contract.
Prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc
Rector of CTU

