
Vnitřní předpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 zákona  

č.   111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 

17. července 2017 pod čj. MSMT-19435/2017 Řád celoživotního vzdělávání Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 

v Ústí nad Labem. 

 

 

      .......................................... 

            Mgr. K. Gondková 

      ředitelka odboru vysokých škol 

 

 

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ  

UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM  

ZE DNE 17. ČERVENCE 2017 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

1. 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“) a 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 UJEP. 

2. V případě, kdy je CŽV uskutečňováno fakultou UJEP (dále jen „fakulta“), mohou být podmínky CŽV 

vyplývající z tohoto řádu dále blíže upraveny řádem celoživotního vzdělávání fakulty, který je jejím vnitřním 

předpisem (§ 33 odst. 2 písm. f) zákona), nebo který je vydán formou směrnice děkana. 

3. Odpovědnost orgánů UJEP a fakult při tvorbě a uskutečňování programů CŽV je v mezích zákona a Statutu 

UJEP stanovena Organizačním řádem UJEP.   

Čl. 2 

Celoživotní vzdělávání 

1. CŽV se rozumějí takové druhy vzdělávání, jako je vzdělávání doplňující, specializační, rekvalifikační nebo 

rozšiřující.  

2. CŽV je uskutečňováno 

a) v rámci akreditovaných studijních programů nebo studijních programů uskutečňovaných na základě 

oprávnění vyplývajícího z institucionální akreditace (dále jen „akreditovaný studijní program“), nebo    

b) mimo akreditované studijní programy. 

3. Vzdělávání v programu CŽV nezakládá jeho účastníkům právní postavení studenta podle zákona.  

Čl. 3 

Program CŽV 

1. Program CŽV je orientován na výkon povolání, nebo zájmově.  

2. Program CŽV probíhá formou prezenční, distanční nebo kombinovanou.  

3. Uskutečňovatelem programu CŽV je UJEP, nebo fakulta; tím není dotčeno jejich právo uskutečňovat program 

CŽV ve vzájemné spolupráci nebo ve spolupráci s jinými subjekty.      

4. Program CŽV včetně jeho popisu vyhlašuje uskutečňovatel ve veřejné části svých internetových stránek.  

5. Údaje o programu CŽV, který je uskutečňován v rámci akreditovaných studijních programů nebo který je 

orientován na výkon povolání, jehož celková hodinová dotace činí nejméně 50 hodin, eviduje UJEP, nebo 

fakulta v informačním systému studijní agendy (dále jen „systém STAG“), a to minimálně v rozsahu 

stanoveném vyhláškou Ministerstva, školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) o předávání 
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statistických údajů vysokými školami. Stejným způsobem jsou též v systému STAG evidovány údaje o každém 

účastníkovi nebo každém absolventovi takovéhoto programu.  

6. V případě programu CŽV uskutečňovaného UJEP je pracovištěm odpovědným za evidenci podle odstavce 5 

oddělení celoživotního vzdělání rektorátu, v případě programu uskutečňovaného fakultou pracoviště určené 

organizačním řádem fakulty. 

7. Garanta programu CŽV uskutečňovaného UJEP jmenuje a odvolává rektor, garanta programu CŽV 

uskutečňovaného fakultou jmenuje a odvolává děkan. V případě celoživotního vzdělávání uskutečňovaného 

v rámci akreditovaného studijního programu je garantem tohoto typu vzdělávání vždy garant příslušného 

studijního programu. 

8. Garant programu CŽV zejména: 

a) koordinuje obsahovou přípravu programu CŽV,  

b) dbá o kvalitu uskutečňování programu CŽV, zodpovídá za obsahovou koordinaci výuky, za zajištění a 

rozvoj odborné úrovně tohoto programu a za vyhodnocení kvality uskutečňování programu CŽV, 

c) poskytuje pracovišti uvedenému v odstavci 6 údaje k evidenci programu CŽV, 

d) vykonává další činnosti stanovené vnitřními předpisy a normami UJEP, nebo fakulty.   

9. Působnost garanta programu CŽV v oblasti zajišťování a vnitřního hodnocení kvality programu CŽV upravují 

pravidla systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality. 

10. Specifickými zájmově orientovanými programy CŽV uskutečňovanými UJEP jsou Univerzita třetího věku 

a dětská univerzita.   

Čl. 5 

Přijímání do programu CŽV  

1. Uchazeče o vzdělávání v programu CŽV přijímá v případě programu uskutečňovaného UJEP rektor, v případě 

programu uskutečňovaného fakultou děkan, a to podle kapacitních možností a v souladu se zveřejněnými 

podmínkami přijímacího řízení do programu CŽV. 

2. Podmínky přijímacího řízení do programu CŽV stanovuje v případě programu uskutečňovaného UJEP rektor, 

v případě programu uskutečňovaného fakultou děkan.   

Čl. 6 

Ukončení programu CŽV 

1. Podmínkou absolvování programu CŽV je splnění všech podmínek, které byly pro úspěšné ukončení tohoto 

programu stanoveny.  

2. Podmínkou absolvování programu CŽV zaměřeného na výkon povolání je zpravidla i úspěšné vykonání 

závěrečné zkoušky, jejíž součástí může být i obhajoba závěrečné práce.  

3. Osvědčení o absolvování programu CŽV vydává absolventům v případě programu uskutečňovaného UJEP 

rektor, v případě programu uskutečňovaného fakultou děkan.  

4. Absolventům programu CŽV uskutečňovaného v rámci akreditovaných studijních programů, pokud se stanou 

studenty podle zákona, mohou být uznány kredity, které získali v programu CŽV, a to až do výše 60 % kreditů 

potřebných k řádnému ukončení studia. 

Čl. 7 

Úplata za uskutečňování programu CŽV  

1. Program CŽV je uskutečňován za úplatu nebo bezplatně. 

2. Výši úplaty za uskutečňování programu CŽV, způsob úhrady a termín její splatnosti stanoví na základě 

kalkulace v případě programu uskutečňovaného UJEP rektor, v případě programu uskutečňovaného fakultou 

děkan.  

3. Zaplacení úplaty nebo její části se prokazuje zpravidla nejpozději při zahájení programu; podrobnosti určí 

uskutečňovatel programu. 

4. Osvědčení o absolvování programu CŽV může být vydáno při akademickém obřadu (dále jen „promoce“). 

Náklady spojené s promocí hradí absolvent programu CŽV, pokud nabídku služeb přijme. Výši úhrady těchto 
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nákladů stanoví v případě programu uskutečňovaného UJEP rektor, v případě programu uskutečňovaného 

fakultou děkan. 

Čl. 8 

Závěrečná ustanovení 

1. Zrušuje se Řád celoživotního vzdělávání UJEP registrovaný MŠMT dne 4. července 2001 pod čj. 20 886/2001-

30. 

2. Tento řád byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 3 zákona Akademickým senátem UJEP dne 28. června 

2017. 

3. Tento řád nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace MŠMT.  

4. Tento řád nabývá účinnosti dnem 1. září 2017.  

 

 

doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., v. r.  

rektor 


