Řád
celoživotního vzdělávání

Září 2009
Praha

Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO
Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium v programech celoživotního
vzdělávání je uskutečňováno v souladu se zákonem o vysokých školách a doplňuje
výuku v akreditovaných vysokoškolských studijních programech.
Čl. 2
Základní ustanovení
(1) Celoživotním vzděláváním se rozumí takové druhy vzdělávání, které doplňují,
prohlubují, obnovují nebo rozšiřují vědomosti, dovednosti a kvalifikaci jeho účastníků a
jsou poskytovány mimo rámec vysokoškolských studijních programů. Tento způsob
vzdělávání je otevřený zájemcům různého věku, odborného zaměření a předchozího
vzdělání.
(2) Účastník celoživotního vzdělávání není studentem podle zákona o vysokých školách.
Čl. 3
Rada celoživotního vzdělávání
(1) Zřizuje se Rada celoživotního vzdělávání (Rada CŽV).
(2) Členy rady jmenuje rektor z řad akademických pracovníků univerzit a vysokých škol
a významných odborníků z praxe. Předsedou Rady CŽV je vždy prorektor vysoké školy
CEVRO Institut pro rozvoj.
(3) Rada CŽV projednává a schvaluje programy CŽV uvedené v čl.4 odst.1, písm. a), b)
a d) tohoto řádu celoživotního vzdělávání.
(4) Rada volí svého předsedu, který svolává a řídí jednání Rady CŽV.
(5) Rada se schází podle potřeby, nejméně však dvakrát v akademickém roce.
Čl. 4
Program celoživotního vzdělávání
(1) Program celoživotního vzdělávání (dále jen "program CŽV") poskytuje vzdělávání:
a) v rámci akreditovaných studijních programů bakalářského studia (§ 60 odst. 2
zákona o vysokých školách),
b) mimo rámec akreditovaných studijních programů,
c) ve zvláštních programech (modulech),
d) v rámci Univerzity třetího věku.
2

(2) Program CŽV může být
a) zájmový,
b) orientovaný na výkon povolání,
c) vzdělávání zaměstnanců a učitelů Vysoké školy.
(3) Jednotlivé vzdělávací programy vyhlašuje prorektor Vysoké školy na základě
schválení Radou CŽV.
(4) Studijní plán programu CŽV obsahuje tyto náležitosti:
a) název programu
b) charakteristika programu, u programů podle odst.1, písm. a), b), d) profil absolventa
c) požadavky na uchazeče pro přijetí ke studiu
d) časový a obsahový plán programu
e) formy výuky a kontrola studia
f) způsob ukončení studia
(6) Program může být uskutečňován ve spolupráci i s jinými akreditovanými
vzdělávacími institucemi, univerzitami, vysokými školami, institucemi veřejné správy a
justice.
(7) Za program se považuje též vzdělávací činnost zaměřená na získání odborné
způsobilosti k výkonu specializované činnosti a prováděná na základě zvláštních
právních předpisů. Na tuto činnost se vztahují ustanovení tohoto řádu týkající se
programu orientovaného na výkon povolání.
Čl. 5
Přijímání uchazečů
(1) K programu přijímá Vysoká škola uchazeče podle svých kapacitních možností a v
souladu s tímto předpisem.
(2) Akreditované studijní programy jsou určeny zejména uchazečům s ukončeným
středoškolským vzděláním s maturitou.
(3) Na univerzitě třetího věku mohou studovat ti, kteří jsou poživatelé starobního nebo
plného invalidního důchodu, nejsou v pracovním nebo obdobném poměru nebo osobou
samostatně výdělečně činnou a mají úplné střední vzdělání s maturitou.
(4) Programy orientované na výkon povolání v rámci akreditovaných programů jsou
určeny uchazečům s ukončenou ucelenou částí vysokoškolského vzdělání, případně se
středoškolským vzděláním s maturitou.
(5) Přihlášky do akreditovaných programů a Univerzity třetího věku se podávají na
studijním oddělení Vysoké školy. Přihlášky do programů specializačních, rozšiřujících a
doplňujících se podávají podle pokynů organizátora vzdělávacího programu.
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(6) Vzdělávací program se uskuteční v případě, že je přihlášen dostatečný počet
uchazečů.
Čl. 6
Průběh studia
(1)
Výuka jednotlivých předmětů programu CŽV se skládá zejména z přednášek,
cvičení, seminářů, kolektivních a individuálních konzultací. Způsob výuky daného
předmětu a způsob jeho zakončení stanoví v plánu programu CŽV.
(2)
Účastník CŽV má právo využívat služeb studijní knihovny Vysoké školy v souladu
s knihovním řádem. Pro tyto účely má postavení studenta se všemi právy a
povinnostmi.
(3)
Účastník CŽV má právo užívat i jiná informační, technická a účelová zařízení
Vysoké školy určená smlouvou o CŽV.
(4)
CŽV je zpravidla založeno na absolvování jednotlivých předmětů podle popisu
programu. Za každý absolvovaný předmět získává účastník CŽV kredity, jejichž počet a
celkové rozložení stanoví popis programu.
(5)
V programech podle čl. 4 odst. 1 písm. a) a b) je účastník CŽV povinen
absolvovat předepsané povinné, povinně volitelné, respektive volitelné předměty
započitatelné v příslušném programu v minimálním rozsahu stanoveném popisem
příslušného programu.
Čl. 7
Studium v rámci akreditovaných studijních programů.
(1) Studium je určeno k doplnění vědomostí absolventů středních, vyšších
odborných a vysokých škol.
(2) Zaměření a skladbu programu CŽV navrhují vedoucí kateder a schvaluje Rada
CŽV. Vedení programu CŽV zabezpečuje příslušná katedra.
(3) Výsledky studia jsou ověřovány a klasifikovány podle Studijního a zkušebního
řádu Vysoké školy CEVRO Institut, o.p.s. a zapisovány do výkazu o studiu v
programu celoživotního vzdělávání.
(4) Úspěšným absolventům celoživotního vzdělávání uskutečňovaného v rámci
akreditovaného studijního programu, pokud se stanou studenty Vysoké školy, lze
uznat absolvované předměty klasifikované stupněm „výborně“ nebo „velmi
dobře“ až do výše 60% kreditů potřebných k řádnému ukončení studia.
Podmínkou uznání je ukončené úplné střední vzdělání nebo úplné střední
odborné vzdělání.
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(5) Vedoucí programu CŽV:
zajišťuje nábor uchazečů, jejich výběr a evidenci,
v každém semestru předává Radě CŽV hodnocení probíhajícího kurzu,
ve spolupráci se studijním oddělením organizuje předání osvědčení úspěšným
účastníkům.
(6)
O ukončení studia programu CŽV vydá Vysoká škola účastníkovi osvědčení o
absolvování programu CŽV. Osvědčení obsahuje jméno účastníka, seznam
absolvovaných předmětů a délku studia jednotlivých předmětů.
Čl. 8
Studium mimo rámec akreditovaných studijních programů,
(1) Studium je určeno k doplnění vědomostí uchazečů podle jejich zájmu.
Požadavek na předchozí vzdělání účastníků kurzu je určen individuálně pro
jednotlivé kurzy.
(2) Zaměření a skladbu kurzu navrhují vedoucí kateder a schvaluje rektor. Vedení
kurzu zabezpečuje příslušná katedra. Součástí návrhu kurzu je také stanovení
požadavku na předchozí vzdělání, způsob ověřování znalostí a forma ukončení.
(3) Vedoucí kurzu:
a) zajišťuje nábor uchazečů, jejich výběr a evidenci,
b) po ukončení kurzu předává rektorovi hodnocení,
c) ve spolupráci se studijním oddělením organizuje předání osvědčení
úspěšným účastníkům.
(4) O ukončení studia vydá Vysoká škola účastníkovi osvědčení o absolvování
kurzu. Osvědčení obsahuje vždy jméno účastníka, další obsah je stanoven v
návrhu kurzu předloženého katedrou.
Čl. 9
Vzdělávání zaměstnanců Vysoké školy
(1) Cílem vzdělávání zaměstnanců Vysoké školy je zvýšení jejich odborných znalostí
a vytvoření lepších podmínek pro pedagogickou a vědeckou práci.
(2) Vzdělávání se uskutečňuje specializačními programy pořádanými Vysokou školou
nebo na základě spolupráce s vysokoškolskými a vědeckými institucemi.
(3) Jazykové vzdělávání. Jeho cílem je zvyšování úrovně znalosti cizích jazyků
akademických pracovníků a zaměstnanců Vysoké školy, a to jak formou kurzů,
tak i formou studijních a jazykových pobytů.
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Čl. 10
Univerzita třetího věku
(1) Studium na univerzitě třetího věku se uskutečňuje v jednotlivých kurzech.
Seznam kurzů schvaluje pro akademický rok prorektor Vysoké školy.
(2) Každý kurz má garanta a gestora kurzu. Garant kurzu odpovídá za přípravu a
organizaci průběhu kurzu. Gestor kurzu zajišťuje sestavení plánu kurzu, stanoví
požadavky na výběr účastníků kurzu, stanoví podmínky pro výběr pedagogů a
zpracovává závěrečnou zprávu o kurzu, kterou předává prorektorovi.
Čl. 11
Ukončení studia
(1) Absolventům zájmového programu a univerzity třetího věku vydá Vysoká škola
osvědčení o absolvovaném studiu v rámci celoživotního vzdělávání.
(2) Podmínkou absolvování programu orientovaného na výkon povolání je vykonání
závěrečné zkoušky, jejíž součástí může být písemná práce.
(3) Absolventům vydá Vysoká škola osvědčení o absolvovaném studiu v rámci
celoživotního vzdělávání, na kterém je uvedena způsobilost, kterou absolvent
ukončením studia získal, a doklad o složených zkouškách s uvedením klasifikace
jednotlivých předmětů závěrečné zkoušky.
(4) Závěrečná zkouška:
a) koná se před zkušební komisí,
b) o termínu konání zkoušky jsou účastníci informováni v dostatečném časovém
předstihu,
c) účastník, který se přihlásí k závěrečné zkoušce, doloží studijnímu oddělení
splnění studijních povinností,
d) závěrečná zkouška musí být složena nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy
účastník vzdělávacího programu doložil na studijním oddělení splnění všech
studijních povinností,
e) zkouška se klasifikuje stupněm – splnil/ nesplnil.
(5) Podmínkou absolvování programu v rámci akreditovaného studijního
programu je získání počtu kreditů, který je podle zvláštního vnitřního předpisu
podmínkou absolvování odpovídajícího akreditovaného studijního programu,
jakož i složení závěrečné zkoušky, jejíž součástí může být i obhajoba písemné
práce.
(6) Účastníku programu CŽV v rámci odpovídajícího akreditovaného studijního
programu bakalářského studia, který se v průběhu účasti v programu CŽV stal
studentem Vysoké školy v tomto akreditovaném studijním programu, může
rektor uznat vykonané zkoušky a udělené zápočty.
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Čl. 12
Poplatek za studium v programu CŽV
(1) Výši poplatku za absolvování programu stanoví ředitel CEVRO Institutu, o.p.s, po
dohodě s organizátorem vzdělávacího programu CŽV.
(2) Zaplacení poplatku se prokazuje nejpozději při zahájení programu.
(3) Poplatek může ředitel CEVRO Institutu, o.p.s, prominout nebo snížit účastníkům
kurzu CŽV, kteří jsou studenty Vysoké školy.
Čl. 13
Matrika účastníků CŽV
Vysoká škola vede matriku účastníků CŽV, která slouží k evidenci o účastnících
CŽV a k rozpočtovým a statistickým účelům.
Čl. 8
Společná a závěrečná ustanovení
(1) Toto úplné znění Řádu CŽV schválila správní rady CEVRO Institut, o.p.s.
(2) Tento Řád CŽV nabývá platnosti podle ustanovení § 39 odst. 9 zákona o vysokých
školách dnem registrace ministerstvem.
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