Směrnice č. 21

INDIVIDUÁLNÍ STUDIUM
Individuální studium je mimořádná forma bakalářského kombinovaného studia adventistické
teologie ATI. Je určeno pro studenty, kteří z objektivních důvodů nemohou navštěvovat konzultace a
intenzivní kurzy kombinovaného studia. Tato povinnost jim je z rozhodnutí Správní rady ATI prominuta.
Všechny ostatní studijní povinnosti musí splnit jako všichni ostatní studenti, včetně povinných praxí,
zápočtů, odborných prací, zkoušek a závěrečných zkoušek. S ohledem na mimořádné okolnosti je
možné standardní dobu čtyř let prodloužit, a to maximálně na osm let. Pokud do této doby student
nesplní všechny studijní povinnosti, je studium ukončeno bez absolvování.

Přihlášení ke studiu
1. S ohledem na mimořádné okolnosti žádá o přijetí zájemce o studium do individuálního
studia výbor sdružení, jehož je členem.
2. Přihlášku ke studiu posuzuje Správní rada ATI, která rozhodne o přijetí či nepřijetí ke studiu.
3. Dnem přijetí Správní radou ATI se uchazeč o studium stává studentem ATI.
4. Studijní oddělení zapisuje studenta ke studiu a přiděluje mu přístupové údaje v IS ATI.

Studium
1. Studium se provádí individuální formou, student kontaktuje jednotlivé vyučující předmětů
a kurzů a domlouvá si úkoly a podmínky absolvování.
2. Při plnění jednotlivých studijních povinností, může student postupovat libovolně dle svého
uvážení, avšak při zachování pravidel, že zkoušku lze absolvovat až v případě splnění všech
zápočtů daného oboru a obhájení odborné práce.
3. Po úspěšném absolvování všech zkoušek má student právo podat si přihlášku k závěrečným
zkouškám. Následně mu budou studijním oddělením poskytnuty okruhy závěrečných otázek
a vypsán termín závěrečné zkoušky. Termín bude vypsaný nejpozději do 7 měsíců od podání
přihlášky k závěrečným zkouškám.
4. V případě úspěšného absolvování závěrečných zkoušek je absolventovi udělen titul B.Th..
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5. V případě neúspěšného absolvování závěrečných zkoušek nebo jedné ze závěrečných
zkoušek má student možnost zkoušku dvakrát opakovat v opravných termínech, které jsou
vždy minimálně půl roku od neúspěšné zkoušky. V případě, že ani napotřetí zkoušku
neabsolvuje, je jeho studium ukončeno.
6. Na Individuální studium se vztahují směrnice ATI č. 2 - Studijní plán, č. 13 - Disciplinární řád,
č. 14 - Čestnost při studiu, č. 15 - Pravidla odborných praxí, č. 6 – Studijní a zkušební řád a
všechny další relevantní směrnice ATI a rozhodnutí správní rady ATI.
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