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Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 

 

 

Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 15/2008 

 

Implementace kreditního systému u programů 

celoživotního vzdělávání na PF UJEP  
 

Článek 1  

Základní ustanovení 

 

1. Tato směrnice vymezuje aplikaci kreditního systému u programů realizovaných, případně 

akreditovaných, Centrem celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity J. E. 

Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen „CCV PF“) a dále pak způsob uznávání těchto 

kreditních bodů při přechodu absolventů programů celoživotního vzdělávání do studijních 

programů akreditovaných na PF UJEP. 

2. Tato směrnice doplňuje Řád celoživotního vzdělávání PF UJEP. 

 

Článek 2 

Kreditní systém programů celoživotního vzdělávání 

 

1. Systém kreditních bodů používaných u programů celoživotního vzdělávání je analogický s 

kreditním systémem používaným u akreditovaných studijních programů na PF UJEP 

(kompatibilní se systémem ECTS). 

2. Programy celoživotního vzdělávání jsou ohodnoceny kreditními body tak, že jednomu 

roku programu celoživotního vzdělávání odpovídá průměrně 60 kreditních bodů, resp. 

jednomu semestru programu celoživotního vzdělávání průměrně 30 kreditních bodů. 

Celkový počet kreditních bodů, které získá účastník programu celoživotního vzdělávání 

na konci studia, odpovídá 30 kreditním bodům násobeným počtem semestrů programu. 

3. Závěrečnou zkoušku, jejíž součástí bývá obhajoba závěrečné práce, v rámci programu 

celoživotního vzdělávání může vykonat pouze účastník, který získá počet kreditních bodů 

příslušný danému programu celoživotního vzdělávání (30 kreditních bodů násobený 

počtem semestrů). 

4. Kreditní body se jednotlivým předmětům příslušného programu celoživotního vzdělávání 

udělují vzhledem k jejich časové dotaci a náročnosti studia (s ohledem na způsob 

zakončení a míru samostudia). 

5. Za přidělení kreditních bodů jednotlivým předmětům programu celoživotního vzdělávání 

a jejich formální správnost odpovídá garant programu celoživotního vzdělávání. U 

programů celoživotního vzdělávání, které jsou již na CCV PF realizovány, budou kreditní 

body přiděleny nejpozději do 31. 12. 2008. U nově realizovaných programů celoživotního 

vzdělávání pak budou kreditní body přiděleny při jejich přípravě, nejpozději však alespoň 

jeden měsíc před zahájením výuky v příslušném programu. 
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6. Kreditní body pro jednotlivé předměty programů celoživotního vzdělávání budou 

zveřejněny spolu se studijními plány příslušných programů celoživotního vzdělávání na 

webových stránkách CCV PF, resp. v materiálech, které CCV PF k jednotlivým 

programům celoživotního vzdělávání vydává. 

 

Článek 3 

Uznávání kreditních bodů při přechodu do akreditovaných studijních programů 

 

1. Uznávání kreditních bodů se řídí § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o 

změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). 

2. Úspěšným absolventům celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních 

programů, pokud se stanou studenty podle § 48 až 50 zákona o vysokých školách, může 

vysoká škola uznat kredity, které získali v programu celoživotního vzdělávání až do výše 

60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia. 

3. Kreditní body získané v rámci programu celoživotního vzdělávání mohou být uznány, 

pouze pokud je program celoživotního vzdělávání účastníkem řádně absolvován 

(doloženo osvědčením) a absolvent programu celoživotního vzdělávání je řádně přijat ke 

studiu ve studijním programu (zpravidla bakalářském) akreditovaném na PF UJEP. 

4. Uznání kreditních bodů (kontrol studia daných předmětů) a jejich zápis do výkazu o 

řádném studiu na vysoké škole provádí na základě žádosti studenta akademický pracovník 

PF UJEP, který je zároveň garantem příslušného programu celoživotního vzdělávání 

(pokud není garant programu celoživotního vzdělávání akademickým pracovníkem PF 

UJEP provádí uznání a zápis osoba určená proděkanem pro studium). Dále bude osoba 

pověřená uznáním kreditních bodů ve směrnici obecně označena jako garant.  

5. Student je povinen k žádosti přiložit všechny potřebné materiály, zejména pak kopii 

osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání a kopii výkazu o 

absolvovaných předmětech v rámci programu celoživotního vzdělávání. 

6. Garant je při rozhodování o uznání kreditních bodů povinen konzultovat uznání dílčích 

disciplín s vedoucími kateder (nebo jimi pověřenými zástupci), kteří se v rámci 

akreditovaného studijního programu podílejí na výuce.  

7. Seznam předmětů včetně kreditních bodů, které mají být studentovi na návrh garanta 

uznány, schvaluje před jejich zápisem do výkazu a do Informačního systému STAG 

proděkan pro studium svým podpisem na seznam těchto předmětů, které jsou mu pro 

každého studenta (nebo skupinu studentů) předloženy. Proděkan pro studium může 

provést v navrženém seznamu korekce v souladu se studijním plánem akreditovaného 

studijního programu. 

8. Zápis uznaných kontrol studia do IS STAG provádí po souhlasu proděkana pro studium na 

základě podkladů garanta referentka studijního oddělení. 

9. Podání žádosti o uznání kreditních bodů studentem, posouzení žádosti garantem, 

odsouhlasení proděkanem pro studium a zápis kontrol studia do výkazu a IS STAG musí 

být provedeno během 1. roku řádného studia příslušného studenta v akreditovaném 

studijním programu na PF UJEP. Podání žádosti se všemi náležitostmi je povinností 

studenta. 
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10. Uznání počtu kreditních je po konzultaci s vedoucími kateder (nebo jimi pověřenými 

zástupci) zcela v kompetenci garanta kurzu a následně proděkana pro studium. Pokud to 

umožňuje charakter studijního plánu akreditovaného studijního programu, je studentovi 

uznáno minimálně 75% kreditních bodů, které získal v rámci programu celoživotního 

vzdělávání. Zbývajících 25% kreditních bodů, které student získal v programu 

celoživotního vzdělávání, nemusí být uznáno z důvodu povinnosti vykonat garantem 

určené předměty, které jsou součástí studijního plánu akreditovaného studijního 

programu, aby se zajistila kontrola úrovně znalostí a dovedností daného studenta. 

 

Článek 4 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Výkladem jednotlivých ustanovení této směrnice pověřuji proděkana pro studium PF 

UJEP a vedoucího CCV PF. 

2. Kontrolou dodržování a aktualizací této směrnice pověřuji proděkana studium PF UJEP. 

3. Tato směrnice nabývá účinnosti dne 15. září 2008, platí do odvolání a nenahrazuje ani 

nedoplňuje žádný jiný interní fakultní předpis  

 

V Ústí nad Labem dne 1. 9. 2008 

 

 

Doc. PhDr. et Mgr. Zdeněk Radvanovský, CSc. 

Děkan PF UJEP v Ústí n. L. 

 

Zpracoval:  

PaedDr. Pavel Doulík, PhD., proděkan PF UJEP 


