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Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 
Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 2/2018 

 
ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PF UJEP 

 
Čl. 1 

Úvodní ustanovení 
 

Tento řád upravuje v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a 

doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen 

„zákon“), Statutem Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen „UJEP“), 

Statutem Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále 

jen „PF UJEP“) a Řádem celoživotního vzdělání UJEP, Pravidly systému zajišťování kvality 

vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, 

tvůrčí a s nimi souvisejících činností UJEP (dále jen „pravidla systému zajišťování a vnitřního 

hodnocení kvality“) podmínky celoživotního vzdělávání (dále jen „CŽV“) na PF UJEP. 

 

Čl. 2 

Účel, druh a forma CŽV 

1. CŽV se rozumějí takové druhy vzdělávání, jako je zejména studium doplňující, 

specializační, rekvalifikační, rozšiřující a přípravné kurzy ke studiu na vysoké škole.  

2. CŽV je dvojího typu: zájmové a orientované na výkon povolání. 

3. CŽV může probíhat formou prezenční, distanční nebo kombinovanou. CŽV jsou zejména 

kurzy, přednášky a jejich tematické cykly a odborná soustředění. 

4. CŽV se uskutečňuje bezplatně nebo za úplatu v oblastech, které s uvedením druhu a 

formy vyhlašuje děkan PF pro programy uskutečňované na PF. CŽV koordinuje proděkan 

rozvoj a vztahy fakulty. 

5. Účastníci CŽV nejsou studenty podle zákona. 

 

Čl. 3 

Přijímání uchazečů ke studiu do programů CŽV  

1. Uchazeče o studium v programech CŽV přijímá děkan PF podle aktuálních možností a 

v souladu s vnitřními předpisy UJEP a PF. 

2. Programy CŽV a přijímací řízení do programů CŽV uskutečňovaných PF vyhlašuje děkan 

PF.   

3. Do programů CŽV mohou být přijati uchazeči, kteří splnili podmínky stanovené pro přijetí 

ke studiu do programů CŽV uskutečňovaných PF. 

4. Podmínkou přijetí ke studiu v programech CŽV s výjimkou přípravných kurzů ke studiu na 

vysoké škole, je dosažení odpovídajícího stupně vzdělání, které je konkretizováno 

v rámci akreditace jako vstupní podmínka do jednotlivých programů CŽV. Ke studiu 

v oblasti umění mohou být přijati též uchazeči s vyšším odborným vzděláním 

poskytovaným v konzervatořích. 

 

Čl. 4 

Programy CŽV 

1. Programy CŽV jsou vyhlašovány mimo akreditované studijní programy nebo v rámci 

akreditovaných studijních programů. 
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2. Programy CŽV mimo akreditované studijní programy sestávají zejména ze 

specializovaných kurzů nebo jejich souboru. 

3. Programy CŽV v rámci akreditovaných studijních programů vycházejí z těchto programů. 

Kontroly studia v jednotlivých kurzech mohou být hodnoceny počtem kreditů 

odpovídajícím počtu kreditů získaných studiem v akreditovaném studijním programu. 

 

Čl. 5 

Ukončení CŽV 

1. Součástí programu  CŽV může být závěrečná zkouška.  

2. Absolventům studia v programech CŽV vydá PF osvědčení. 

3. Úspěšným absolventům CŽV v rámci akreditovaných studijních programů, pokud se 

stanou studenty podle zákona (§ 48 až 50), může děkan PF uznat kredity, které získali v 

programu celoživotního vzdělávání až do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému 

ukončení studia. 

 

Čl. 6 

Úplata za studium v programech CŽV  

1. Úplatu spojenou se studiem v programech CŽV v příslušném programu stanoví děkan 

PF. U programů CŽV poskytovaných za úplatu je podmínkou studia její zaplacení. 

2. Úplata spojená se studiem v programech CŽV je u krátkodobých programů splatná do 

dne zahájení studia, u semestrálních a více semestrálních programů je splatná 

nejpozději do 14 dnů po zahájení studia v každém semestru CŽV.  

 

Čl. 7 

Závěrečná ustanovení 

1. Zrušuje se Řád celoživotního vzdělávání PF UJEP, který byl projednán Akademickým 

senátem PF UJEP dne 18. 11. 2015. 

2. Tento řád byl projednán Akademickým senátem PF UJEP dne 21. 3. 2018. 

3. Tento řád nabývá platnosti a účinnosti dnem 1. 4. 2018. 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
Doc. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D. 

děkan PF UJEP 


