Směrnice děkana č. 1/2015
Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů
v akademickém roce 2015/16

V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015

Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje v konzultačním středisku v Kadani celoživotní vzdělávání (CŽV)
v rámci akreditovaného bakalářského studijního oboru Ekonomika a management. Dále fakulta zajišťuje
v prostorách fakulty v Ústí nad Labem v rámci akreditovaných bakalářských a navazujících magisterských
studijních oborů Ekonomika a management, Regionální rozvoj a veřejná správa (bakalářský i navazující
magisterský stupeň) a CŽV v rámci akreditovaného bakalářského studijního oboru Sociální práce.
Výuka v programech CŽV je organizována v odpoledních a podvečerních hodinách, tedy je vhodná pro
posluchače, kteří se z důvodu např. pracovního vytížení nemohou účastnit výuky v dopoledním čase. Vzdělávání
v konzultačním středisku v Kadani probíhá blokově, tzn. výuka konkrétního kurzu je rozvržena do dvou až tří
čtyřhodinových bloků v semestru. Důraz je kladen na samostatnou přípravu posluchače, neboť ten absolvuje
méně kontaktních hodin s vyučujícím, a vzdělává se zejména samostatně s využitím e-learningových
studijních opor ve webovém rozhraní FSE UJEP.
CŽV je vzdělávání poskytované za úplatu organizované v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých
školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) (§ 60 Celoživotní vzdělávání).
Posluchači CŽV nejsou studenty vysoké školy ve smyslu zákona o vysokých školách, ale účastníky celoživotního
vzdělávání. Poplatek za vzdělávání v akreditovaném bakalářském studijním oboru je stanoven na 10.900 Kč za
semestr a za vzdělávávání v rámci akreditovného navazujícího magisterského stupni 12.900 Kč za semestr.
CŽV je přístupné všem, kteří splňují podmínku úspěšně ukončeného úplného středního vzdělání pro bakalářský
stupeň studia (podmínka pro bakalářský stupeň CŽV - maturita), nebo podmínku úspěšně ukončeného
bakalářského vzdělání (podmínka pro navazující magisterský stupeň CŽV - Bc. diplom), a kteří ve stanovené
lhůže zaplatí stanovení poplatek. CŽV je zájemcům přístupné bez přijímacích zkoušek.
Náplň programů CŽV vychází z akreditovaných studijních oborů - obsah i rozsah je shodný se studiem řádným,
ale nevede ve smyslu zákona o vysokých školách k získání vysokoškolského diplomu. Účastníci CŽV získávají
„Potvrzení o vzdělávání v programu celoživotního vzdělávání“ a po úspěšném absolvování “Osvědčení o
absolvování programu celoživotního vzdělávání”.
Účastníci CŽV mohou po úspěšném absolvování programu CŽV (na bakalářském stupni po čtyřech semestrech,
na navazujícím magisterském stupni po dvou semestrech) využít možnost přijetí k řádnému studiu na FSE UJEP,
čímž získají statut studenta vysoké školy podle zákona o vysokých školách (bezplatné studium). Po absolvování
studia a vykonání státní závěrečné zkoušky získají příslušný titul (Bc., Ing.).
Do studia akreditovaného studijního program může být přijat pouze úspěšný absolvent programu CŽV, který
vyhoví podmínkám přijímacího řízení. Zápočty a zkoušky získané v rámci programu CŽV jsou v řádném studiu
uznány dle Příkazu děkana č. 2/2013 – Pravidla pro uznávání zkoušek a zápočtů.

Podmínky přijetí do programů celoživotního vzdělávání
pro akademický rok 2015/2016
Přehled otevíraných programů:
Fakulta sociálně ekonomická UJEP, Konzultační středisko Kadaň
CŽV v rámci oboru: Ekonomika a management
(bakalářský stupeň)
Fakulta sociálně ekonomická UJEP, Ústí nad Labem
CŽV v rámci oboru:

Ekonomika a management
(bakalářský stupeň)

CŽV v rámci oboru:

Ekonomika a management
(navazující magisterský stupeň)

ČZV v rámci oboru:

Regionální rozvoj a veřejná správa
(bakalářský stupeň)

CŽV v rámci oboru:

Regionální rozvoj a veřejná správa
(navazující magisterský stupeň)

CŽV v rámci oboru:

Sociální práce
(bakalářský stupeň)

-

Přihlášku do programu CŽV přijímá studijní oddělení Fakulty sociálně ekonomické UJEP
v Ústí nad
Labem, Moskevská 54, 400 96 Ústí nad Labem ve formě elektronického formuláře přihlášky (viz
http://fse1.ujep.cz/index.php?cat=244). Pro bakalářský i navazující magisterský stupeň vzdělávání
podává uchazeč přihlášku do CŽV s uvedením studijního oboru a místa vzdělávání.

-

Podmínkou pro přijetí do programu CŽV je podání přihlášky a včasné zaplacení úhrady kurzu na
základě výzvy.
Zaplacením poplatku uchazeč potvrzuje, že se řádně seznámil s veškerými podmínkami CŽV na
FSE UJEP a bez jakýchkoliv výhrad s nimi souhlasí.
Program CŽV je otevírán pouze v případě dostatečného počtu účastníků na základě rozhodnutí
děkana FSE UJEP.
Poplatek za vzdělávání v programu CŽV je vybírán vždy po semestrech (celá částka - jedna platba).
Za zahájení vzdělávání v programu CŽV se považuje zapsání se do aktuálního semestru programu
CŽV (první nebo vyšší semestr).

-

Další informace mohou zájemci nalézt na webových stránkách fakulty, či získat zasláním dotazu na studijní
oddělení FSE UJEP.
RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.
Děkan FSE UJEP

