ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Fakulta stavební

Thákurova 7, 166 29 Praha 6

Návrh na přijetí zahraničního hosta na dlouhodobý pobyt
Proposal to accept a foreign guest at FCE
Jméno a příjmení/Name and surname: .............................................................................................................................
muž/Male
žena/Female
Datum a místo narození/Date and place of birth: .............................................................................................................

Státní příslušnost/Nationality: .......................................................... Pas č./Passport No.:............................................
Vysílající vysoká škola (název, fakulta, adresa, stát)/Sending university (name, faculty, address, country):

Termín pobytu na FSv/Period of stay at FCE:

od/from: .....................

do/until: ........................

Pracovník pověřený přijetím hosta/Person responsible for the guest: ..........................................................................
Katedra/Department: .................... Linka/Phone number: ................
Účel a zaměření pobytu/ Purpose and focus of the stay:

Vyplněný formulář prosím předejte osobnímu oddělení
The completed form will be handed over to the personal dpt. for evidence.
Katedra hosta seznámí s bezpečnostními předpisy a předá jím podepsaný originál společně s tímto "Návrhem na
přijetí" na osobní oddělení.
Host will be informed about safety instructions. By his signature he commits to follow them.
Budete-li potřebovat pro hosta vstupní kartu, vyplňte Žádost o povolení vstupu do budovy dle těchto pokynů.
The entry card is to be arranged by the hosting department.

Ubytování si host zajišťuje sám. Host může využít i ubytování v zařízeních SUZ a to za samoplátecké ceny. Pak se
musí nejprve zaregistrovat (při výběru jiné země než je ČR volba rodného čísla zmizí, při výběru školy prosím
použijte *jiná česká VŠ/other Czech university), více informací najdete zde, a poté ubytování objednat.
V případě nejasností může kontaktovat ubytovani@suz.cvut.cz.
The guest ensures his/her accommodation him/herself. He/she can also use the accommodation facilities of CTU in
the price category of self-payers. For this option it is necessary to sign in first (when choosing other country than the
Czech Republic the Personal Number disappears, when choosing the School please use *jiná česká VŠ/other
Czech university), more information here, to be able to make a reservation.
Should you need more personal assistance, please contact the accommodation provider at ubytovani@suz.cvut.cz.

Podpis hosta/Guest´s signature

Podpis vedoucího katedry

Podpis pracovníka pověřeného přijetím hosta

