
                                           
 

 

DOHODA O DOUBLE DEGREE STUDIU 
 

mezi 

 

ZÁPADOČESKOU UNIVERZITOU V PLZNI 
 

a 

 

ÉCOLE SUPÉRIEURE D’INGÉNIEURS EN ÉLECTRONIQUE ET 

ÉLECTROTECHNIQUE 
 

 

Západočeská univerzita v Plzni místem Univerzitní 8, 30614 Plzeň, Česká republika, 

identifikační číslo DIČ: CZ49777513, IČ: 49777513, reprezentována rektorem doc. Ing 

Josefem Průšou CSc, jmenovaného prezidentem republiky dne 24.2.2004, dále 

uváděného jako ZČU,   

a ÉCOLE SUPÉRIEURE D’INGÉNIEURS EN ÉLECTRONIQUE ET 

ÉLECTROTECHNIQUE, místem 2 boulevard Blaise-Pascal, Cité Descartes, BP 99, 

93162, Noisy-Le-Grand, Cedex, Francie, reprezentovaného ředitelem, Profesorem 

Dominique PERRIN, dále uváděného jako ESIEE-Paris, souhlasí s ustavením studijního 

programu magisterského studia typu “Double Degree” v souladu se současným 

legislativním rámcem ve zúčastněných zemích. 

 

 

Článek jedna - předmět smlouvy 

Na základě spolupráce mezi ZČU a ESIEE-Paris, tyto dvě instituce souhlasí se 

zavedením společného magisterského technického studijního programu, umožňujícího 

získat diplom Elektrotechnický Inženýr na ZČU a Diploma of Engineer na ESIEE-Paris. 

 

Článek dva - výběr studentů 

ZČU vybere  každého studenta  pro studium na ESIEE Paříž. ESIEE Paříž vybere  

každého studenta  pro studium na ZČU. ESIEE Paříž a  ZČU společně potvrdí konečné 

přijetí těchto studentů pro studium s dvojím diplomem.  

 

Článek tři – organizace studia studentů ZČU  

Studenti WBU, kteří mají ukončené bakalářské studium Elektrotechnického směru splní 

tyto aktivity: 

 



 1 rok 

 

Absolvovat na ESIEE Paříž všechny bloky ze studijního programu čtvrtého ročníku 

ESIEE Paříž s celkovým počtem šedesát ECTS kreditů v souladu s akademickými pravidly 

platícími na ESIEE Paříž. 

 

 2 rok 

 

Absolvovat na ZČU předměty z magisterského studijního programu jedné nebo více 

následujících kateder: Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací, Katedra 

technologií a měření, Katedra elektromechaniky a výkonové elektroniky  s celkovým 

počtem šedesát ECTS kreditů v souladu s akademickými pravidly platícími na ZČU. 

 

 3 rok 1 semestr 

 

Absolvovat na ESIEE Paříž všechny bloky ze studijního programu prvního semestru 

pátého ročníku ESIEE Paříž s celkovým počtem třiceti ECTS kreditů  

Absolvovat jazykový test z angličtiny a francouzštiny v souladu s akademickými pravidly 

platícími na ESIEE Paříž. 

 

 3 rok 2 semestr 

 

Vypracovat diplomovou práci (DP) na ZČU nebo ESIEE Paříž nebo v průmyslu vedenou 

učitelem z ESIEE Paříž a učitelem z ZČU s celkovým počtem třiceti ECTS kreditů. DP 

musí být obhájena na ESIEE Paříž nebo na  ZČU. DP je napsána v angličtině s českým 

abstraktem. Práce je uzavřena její obhajobou na ESIEE Paříž nebo na ZČU před komisí 

složenou z reprezentantů obou institucí, v případě nutnosti pomocí videokonference. 

Složit státní závěrečné zkoušky  v souladu s akademickými pravidly platícími na ZČU. 

Všechny absolvované předměty jsou akreditovány Ministerstvem školství, mládeže a 

tělovýchovy České republiky.  

 

Článek čtyři- organizace studia studentů ESIEE Paříž 

Studenti ESIEE Paříž, kteří ukončili studijní program třetího ročníku ESIEE Engineering 

splní tyto aktivity: 

 

 1 rok 

 

Absolvovat na ZČU předměty z magisterského studijního programu jedné nebo více 

následujících kateder: Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací, Katedra 

technologií a měření, Katedra elektromechaniky a výkonové elektroniky  s celkovým 

počtem šedesát ECTS kreditů v souladu s akademickými pravidly platícími na ZČU. 

 

 2 rok 1 semestr  

 

Absolvovat na ESIEE Paříž všechny bloky ze studijního programu pátého ročníku 

prvního semestru ESIEE Paříž s celkovým počtem třiceti ECTS kreditů v souladu 



s akademickými pravidly platícími na ESIEE Paříž. 

Absolvovat jazykový test z angličtiny v souladu s akademickými pravidly platícími na 

ESIEE Paříž. 

 

 2 rok 2 semestr 

 

Vypracovat diplomovou práci (DP) na ZČU nebo ESIEE Paříž nebo v průmyslu vedenou 

učitelem z ESIEE Paříž a učitelem z ZČU s celkovým počtem třiceti ECTS kreditů. DP 

musí být obhájena na ESIEE Paříž nebo na  ZČU. DP je napsána v angličtině 

s francouzským abstraktem. Práce je uzavřena její obhajobou na ESIEE Paříž nebo na 

ZČU před komisí složenou z reprezentantů obou institucí, v případě nutnosti pomocí 

videokonference. 

Složit státní závěrečné zkoušky  v souladu s akademickými pravidly platícími na ZČU. 

Všechny absolvované předměty jsou akreditovány Ministerstvem školství, mládeže a 

tělovýchovy České republiky.  

 

Článek pět – o vedení studentů 

Přijímající instituce musí navrhnout pro hostující studenty pedagoga-poradce, který bude 

zprostředkovávat komunikaci mezi ZČU a ESIEE-Paříž v průběhu celého pobytu studentů 

na hostitelské univerzitě.  

 

Článek šest – o udělování diplomů 

Obě instituce, ZČU a ESIEE-Paříž, udělí oba diplomy společně studentům, kteří se 

úspěšně účastnili Double Degree studia. 

 

Článek sedm – o přijímání a akademických poplatcích 

Každý rok nejvíce 2 (dva) studenti vybraní k účasti na Double Degree programu platí 

vstupní a roční poplatky na jejich mateřské organizaci a jsou vyňati z plateb vstupních a 

ročních poplatků na hostitelské organizaci.  

Podle společného ujednání mohou být přijati do Double Degree programu i ostatní 

studenti. Tito studenti budou platit poplatky související se studiem  na obou institucích. 

 

Článek osm – o zdravotním pojištění a studentských vízech 

Student účastnící se Double Degrese programu musí mít kryté základní zdravotní 

pojištění v průběhu jeho pobytu v hostitelské zemi. Studenti ze třetích zemí mimo 

Evropskou Unii musí mít víza. 

 

Článek devět – o právech a povinnostech 

Studenti účastnící se Double Degree studia musí dodržovat akademická pravidla a 

předpisy hostitelské instituce. Budou požívat všech výhod hostitelské instituce, které jsou 

poskytovány domácím studentům. 
 

 

 

 



Článek deset – o koordinaci administrativy 

Na ZČU, za výkonnou a administrativní koordinaci výměn vysokoškolských studentů bude 

zodpovídat oddělení Zahraničních vztahů. Na ESIEE Paříž, bude odpovědnost za 

koordinaci nést Department of International Relations. 

Článek jedenáct – o platnosti a prodloužení 

Tento dokument bude platný v době trvání  pěti (5) let od data podepsání oběma 

stranami. K prodloužení platnosti tohoto období je nezbytné podepsat speciální dokument 

mezi oběma stranami.  

 

Článek dvanáct – o změnách 

Předložený dokument může být změněn s výjimkou jeho podstaty, ve smyslu dodatečného 

dokumentu se kterou budou souhlasit obě strany. 

 

Článek třináct – o vypovězení/anulování 

Předložený dokument může být vypovězen jednou ze stran, kdykoli, po předchozí 

domluvě, do devadesáti dnů (90 dnů) od podání výpovědi,  kdykoli, nebo může být 

anulován, nebude-li splňovat kterýkoli z jejích článků nebo podmínek. Očekávané 

vypovězení/anulování této dohody nepřeruší aktivity, které právě probíhají. 

 

Článek čtrnáct – o vytvoření fóra 

Arbitrážní komise složená signatářů nebo ostatních účastníků jmenovaných signatáři 

bude odpovědná k urovnání případných pochybností vztažených k interpretaci a 

vykonávání tohoto dokumentu. 

 

Předkládaný legální dokument je podepsán ve dvou dvojjazyčných kopiích, české a 

anglické, ve vzájemně odpovídající formě a obsahu. 

 

Ass. Prof. Josef Průša     Prof. Dominique Perrin 

Rektor ZCU v Plzni      Directeur du ESIEE-Paris 

Rector of WBU      Director of ESIEE-Paris 

Plzen, Czech Republic     Noisy-le-Grand, France 

 

 
 


