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Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

1. Tato směrnice děkana se vydává v souladu s § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně 

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

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

čl. 4, 16 a 20 Statutu UJEP, čl. 6 Statutu Fakulty sociálně ekonomické UJEP (dále jen „FSE UJEP”) 

a blíže upravuje podmínky studia v rámci celoživotního vzdělávání (dále jen „CŽV") na FSE UJEP. 

2. CŽV se rozumí takové druhy vzdělávání, které doplňují, prohlubují, obnovují nebo rozšiřují vědomosti, 

dovednosti a kvalifikaci jeho účastníků a jsou uskutečňovány v rámci nebo mimo rámec studijních 

programů.  

3. Účastník CŽV není studentem podle zákona o vysokých školách a toto studium není zakončeno získáním 

akademického titulu.  

4. O absolvování studia v rámci CŽV vydá FSE UJEP jeho účastníkům osvědčení. 

 

Čl. 2 

CŽV uskutečňované v rámci akreditovaných studijních programů 

1. FSE UJEP uskutečňuje CŽV v rámci všech akreditovaných bakalářských a navazujících magisterských 

studijních programů. Seznam studijních programů, do kterých v daném akademickém roce budou 

přijímáni uchazeči o CŽV, je dostupný na https://www.fse.ujep.cz/cs/celozivotni-vzdelavani. 

2. Náplň programů CŽV je svým obsahem i rozsahem shodná se studiem řádným. Programy CŽV se 

uskutečňují dle pravidel definovaných Studijním a zkušebním řádem pro studium v bakalářských 

a magisterských studijních programech, vyjma čl. 2 odst. 3, čl. 8 odst. 2, 5 a 10 a čl. 8a až 14. 

3. FSE UJEP vede evidenci programů CŽV, včetně jejich účastníků a absolventů, prostřednictvím 

informačního systému STAG. 

4. CŽV je poskytováno za úplatu. Poplatek za vzdělávání v rámci akreditovaného bakalářského 

i navazujícího magisterského studijního programu je stanoven na 12 000 Kč za semestr. Poplatek, 

který se hradí po semestrech a vždy v plné výši, je potřebné uhradit na základě výzvy, a to před 

zahájením výuky daného semestru. V případě potřeby je možné individuálně domluvit splátkový 

kalendář, v takovém případě 1. splátka musí být uhrazena před zahájením výuky daného semestru. 

Po uhrazení je poplatek nevratný. Neuhrazení poplatku může vést k vyloučení z programu CŽV. 

5. Uchazeči jsou do programů CŽV přijímáni bez přijímací zkoušky, a to v pořadí dle termínu podání 

přihlášky ke studiu. Uchazeči dále musí splnit a doložit následující: 

a. Do stanoveného termínu vyplnit a podat přihlášku. Termíny jsou uvedeny a přihláška je dostupná 

na https://www.fse.ujep.cz/cs/celozivotni-vzdelavani. Podáním přihlášky uchazeč potvrzuje, že se 

seznámil s Řádem celoživotního vzdělávání UJEP a touto směrnicí a bez jakýchkoliv výhrad s těmito 

dokumenty souhlasí. Veškerou administrativu spojenou s přihláškou zajišťuje referentka CŽV.  

b. Na základě výzvy do stanoveného termínu uhradit v plné výši poplatek za 1. semestr studia, 

případně 1. splátku dle domluveného splátkového kalendáře. Platební údaje jsou následující: 

číslo účtu: 260112295/0300 

variabilní symbol: 5101410022 

částka za semestr: 12 000 Kč 

zpráva pro příjemce:  jméno a příjmení účastníka CŽV 

c. Osobně se dostavit k zápisu do studia. U zápisu doložit formou úředně ověřené kopie doklad 

o předchozím úspěšně ukončeném vzdělání. Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním 

programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo vzdělání dosažené podle § 48 

odst. 4 zákona o vysokých školách, dokládá se maturitní vysvědčení. Podmínkou přijetí ke studiu 

v navazujícím magisterském studijním programu je řádné ukončení studia v bakalářském 
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nebo magisterském studijním programu nebo vzdělání dosažené podle § 48 odst. 5 zákona o vysokých 

školách, dokládá se diplom. 

6. Účastníkům je jako doklad o účasti v programu CŽV vydán „Výkaz o studiu v programu celoživotního 

vzdělávání na vysoké škole“. 

7. Dle § 60 odst. 2 zákona o vysokých školách úspěšným absolventům CŽV v rámci akreditovaných 

studijních programů, pokud se stanou studenty řádného studia, může vysoká škola uznat kredity, 

které získali v programu CŽV až do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia. 

Do řádného studia mohou být přijati pouze absolventi CŽV, kteří vyhoví podmínkám přijetí ke studiu 

pro bakalářské a navazující magisterské studijní programy na FSE UJEP v daném akademickém roce. 

Na přijetí k řádnému studiu neexistuje nárok a zároveň FSE UJEP negarantuje, že nedojde ke změně 

akreditace jednotlivých studijních programů.  

 

Čl. 3 

CŽV uskutečňované mimo akreditované studijní programy 

1. CŽV mimo akreditované studijní programy se uskutečňuje formou např. přípravných, specializačních, 

rozšiřujících kurzů, které mohou být realizovány jednorázově, periodicky, nebo blokově. Aktuální 

nabídka realizovaných kurzů je dostupná na webových stránkách fakulty. Kurz CŽV je otevírán pouze 

v případě dostatečného počtu účastníků na základě rozhodnutí děkana FSE UJEP. 

2. Kurzy CŽV jsou poskytovány za úplatu. Poplatek, který se hradí jednorázově, je potřebné uhradit 

na základě výzvy, a to před zahájením výuky daného kurzu CŽV. Po uhrazení je poplatek nevratný, 

pokud je kurz CŽV realizován. Neuhrazení poplatku může vést k vyloučení z kurzu CŽV. 

3. Uchazeči o kurz CŽV musí splnit následující: 

a. Do stanoveného termínu vyplnit a podat přihlášku. Termíny jsou uvedeny a přihláška je dostupná 

na webových stránkách fakulty. Podáním přihlášky uchazeč potvrzuje, že se seznámil s Řádem 

celoživotního vzdělávání UJEP a touto směrnicí a bez jakýchkoliv výhrad s těmito dokumenty 

souhlasí. Veškerou administrativu spojenou s přihláškou zajišťuje referentka CŽV.  

a. Na základě výzvy do stanoveného termínu uhradit v plné výši poplatek za kurz CŽV. Výše poplatku 

a platební údaje jsou uvedeny na webových stránkách fakulty. 

 

Čl. 4 

Hodnocení kvality CŽV 

1. Účastníkům CŽV je elektronicky distribuován dotazník, který má kvantitativní i kvalitativní část. 

Účastníci CŽV mají možnost na škále zhodnotit kvalitu výuky a zároveň mají prostor volně se 

k uskutečněné výuce vyjádřit a uvést připomínky.  

2. U CŽV uskutečňovaného v rámci akreditovaných studijních programů je dotazník rozesílán pravidelně 

na konci výukové části příslušného semestru. U CŽV uskutečňované mimo akreditované studijní 

programy je dotazník rozesílán po uskutečnění kurzu. 

 

Čl. 5 

Závěrečná ustanovení 

1. Za organizační zajištění CŽV na FSE UJEP je zodpovědný proděkan pro studium. 

2. Tato směrnice ruší směrnici děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných 

studijních programů v akademickém roce 2015/16 ze dne 2. 3. 2015. 

3. Tato směrnice nabývá platnosti dnem 1. 9. 2022. 

4. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2022. 


