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Směrnice děkana č. 3/2011  

O PRAVIDLECH CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

Podle § 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění 

dalších zákonů (zákon o vysokých školách), vydávám tuto směrnici. 

 

Část I. 

Úvodní ustanovení 

 Článek 1 

Předmět úpravy 

Tato směrnice rozvádí a specifikuje podmínky a pravidla, na základě kterých se v souladu 

s Řádem celoţivotního vzdělávání Masarykovy univerzity (dále MU) na Fakultě sociálních 

studií (dále FSS) postupuje v celoţivotním vzdělávání (dále CŢV).  

 

Článek 2 

Charakter CŽV 

(1) Účastník CŢV není studentem ve smyslu zákona o vysokých školách a doba 

vzdělávání v rámci CŢV se do celkové doby studia bakalářského a navazujícího 

magisterského programu nezapočítává. 

(2) Na vzdělávání v CŢV se vztahuje Řád celoţivotního vzdělávání MU, vybraná 

ustanovení Studijního a zkušebního řádu (SZŘ) MU a další vnitřní předpisy MU a FSS.  

(3) Práva a povinnosti účastníků CŢV jsou součástí smlouvy o realizaci programu 

celoţivotního vzdělávání uzavřené mezi účastníkem a FSS.    

  

Článek 3 

Formy CŽV na FSS 

(1) Vzdělávání v CŢV je uskutečňováno formou:  

a)  vzdělávání dle čl. 3 odst. 2 písm. a) Řádu CŢV - vzdělávání v rámci akreditova-

ných bakalářských studijních programů (programem CŢV se rozumí souvislý soubor 

předmětů, přičemţ názvy programů CŢV jsou shodné s názvy akreditovaných 

studijních programů na FSS)  

b)  tématické vzdělávání dle čl. 3 odst. 2 písm. fa) Řádu CŢV - vzdělávání v 

jednotlivých předmětech, které jsou součástí akreditovaných bakalářských a 

magisterských studijních programů (předmětem v CŢV se rozumí jednotlivý předmět 

akreditovaného studijního programu na FSS)  



c)  dalšího vzdělávání dle Řádu CŢV. V případě dalšího vzdělávání nese odpovědnost 

garant vzdělávacího programu. Ustanovení níţe se přiměřeně aplikují.  

  

Část II. 

Vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů 

 

Článek 4 

Charakter a nabídka programů CŽV 

(1) Účastník CŢV se účastní výuky v rámci akreditovaného studijního programu. Program 

CŢV je vyhlašován děkanem v souladu s návrhy jednotlivých kateder.  

(2) Vzdělávání můţe být realizováno v prezenční i kombinované formě.  

  

Článek 5 

Podmínky přijetí 

(1) Uchazeč podává přihlášku do programu CŢV prostřednictvím Informačního systému 

MU (IS MU) „CŢV – vzdělávání v akreditovaných studijních programech“ v období od 

1.5. do 30.6. běţného roku. Podmínkou přijetí je ukončené středoškolské vzdělání, 

absolvování testů, které FSS uznává (nebo v předchozím roce před podáním přihlášky 

uznávala) pro přijímací řízení do bakalářského studia, a hodnocení přijímacího řízení 

jako „prospěl“. O přijetí rozhoduje děkan dle kapacitních moţností fakulty, přičemţ 

uchazeči bude toto rozhodnutí doručeno písemně.  

(2) Uchazeč se stává účastníkem CŢV po uzavření smlouvy o realizaci programu 

celoţivotního vzdělávání (dále jen smlouva) a uhrazení ceny za vzdělávání. 

 

Článek 6 

Způsob úhrady 

Vzdělávání v CŢV na FSS je zpoplatněno. Výše ceny vzdělávání hrazená účastníkem po 

semestrech, včetně dalších podrobností úhrady vzdělávání, jsou uvedeny ve smlouvě.  

  

Článek 7 

Hodnocení a průběh studia 

(1) Hodnocení vzdělávání účastníka CŢV probíhá dle příslušných ustanovení SZŘ. 

Podmínkou zápisu do dalšího semestru studia je splnění podmínky získání nejméně 

15 kreditů (nebo nejméně 45 kreditů za předchozí dva semestry). Těmito kredity jsou 

míněny pouze kredity odstudované na FSS v programu CŢV.  

(2) Absolventům, kteří předepsaným způsobem úspěšně ukončí vzdělávání v programu 

CŢV, bude vydáno Osvědčení o absolvování programu CŢV, včetně dodatku k tomuto 

osvědčení obsahujícím informace o názvech všech úspěšně zakončených předmětů, 

jejich kreditovém ohodnocení a dosaţené klasifikaci. 



Část III. 

Vzdělávání v jednotlivých předmětech 

 

Článek 8 

Podmínky zápisu 

(1) Uchazeč podává přihlášku do programu CŢV prostřednictvím IS MU „CŢV – vzdělávání 

v jednotlivých předmětech“ v období před zahájením registrace předmětů do 

příslušného semestru. 

(2) Uchazeč se stává účastníkem CŢV po uzavření smlouvy o realizaci programu 

celoţivotního vzdělávání a po uhrazení ceny za vzdělávání přes Obchodní centrum 

MU. 

  

Článek 9 

Omezení zápisu předmětů 

(1) Podmínkou zápisu předmětu je získání výjimky k zápisu prostřednictvím IS od 

garanta předmětu. Udělení výjimky pro zápis předmětu je v kompetenci učitele 

předmětu a jeho katedry.  

(2) Účastník CŢV nemůţe současně studovat předmět, který se obsahově shoduje s 

předmětem studijního programu, ve kterém je zapsán ke studiu. 

  

Článek 10 

Způsob úhrady 

Cena vzdělávání hrazená účastníkem je hrazena po semestrech, a to v závislosti na počtu 

kreditů. Platby jsou administrovány bezhotovostně prostřednictvím Obchodního centra MU. 

  

Článek 11 

Hodnocení a ukončení studia 

Hodnocení vzdělávání účastníka CŢV probíhá dle příslušných ustanovení SZŘ. 

Absolventům, kteří předepsaným způsobem úspěšně ukončí vzdělávání v předmětech, 

bude vydáno Osvědčení o absolvování programu CŢV včetně dodatku k tomuto osvědčení 

obsahujícím informace o názvech všech úspěšně zakončených předmětů, jejich kreditovém 
ohodnocení a dosaţené klasifikaci. 

 

Část IV. 

Společná ustanovení 



  

Článek 12 

Uznání kreditů absolvovaných v rámci CŽV 

(1) Kredity získané za úspěšně absolvované předměty v rámci CŢV je moţné uznat do 

řádného studia v případě, ţe absolvované předměty odpovídají předmětům dle 

Katalogu předmětů jednotlivých oborů.  

(2) Účastníkům akreditovaných studijních programů CŢV, kteří se stanou studenty podle 

§ 48 aţ 50 zákona o VŠ, můţe FSS uznat kredity, které získali v programu CŢV aţ do 

výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení daného studia. Od získání kreditů 

v programu CŢV však nesmí uplynout doba delší neţ 3 roky.  

(3) V souladu s čl. 2 odst. 3 Přílohy č. 4 ke Statutu MU fakulta nevyţaduje absolvování 

přijímací zkoušky ke studiu bakalářského studijního programu u těch uchazečů, kteří 

získali minimálně 45 kreditů v předešlém akademickém roce nebo nejméně 30 

kreditů v předešlém semestru a celkem dosáhli nejméně 60 kreditů v předmětech 

odpovídajících studijnímu programu řádného studia, do něhoţ podali přihlášku 

v rámci přijímacího řízení.  

  

Článek 13 

Závěrečná ustanovení 

(1) Výkladem jednotlivých ustanovení této směrnice a jejich průběţnou aktualizací 

pověřuji proděkana pro studium. 

(2) Tato směrnice děkana Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity nabývá 

platnosti a účinnosti dnem vyhlášení, pokud není stanoveno jinak. 

 

  

V Brně dne 14.3.2011 
Ladislav Rabušic 

děkan 

 

 


