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Pokyn děkana k organizaci kurzů CŽV
v akademickém roce 2016/2017
V souladu s § 60 zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů pro Celoživotní vzdělávání a předpisem Celoživotní vzdělávání na ČZU v Praze ze
dne 20. 11. 2002 vyhlašuji podmínky pro organizaci Kurzů CŽV v akademickém roce
2016/2017 na PEF ČZU v Praze.
Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze organizuje v Konzultačních střediscích PEF
v Hradci Králové, Chebu, Jičíně, Klatovech, Litoměřicích, Mostě, Sezimově Ústí - Táboře
a Šumperku studium vybraných oborů formou Kurzů celoživotního vzdělávání
v kombinované formě studia.
Kombinované studium je vhodné pro uchazeče, kteří z různých důvodů nemohou nebo
nechtějí studovat prezenčně. Kombinované studium využívá prvky prezenčního a distančního
vzdělávání. Student absolvuje méně kontaktních hodin s vyučujícím, studuje samostatně
ve virtuálním prostředí, má k dispozici speciální učební pomůcky a je spojen on-line
s vyučujícími a fakultou prostřednictvím internetu.
Kurz celoživotního vzdělávání je studium mimořádné (placené), organizované v souladu se
zákonem č. 147/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb. - zákon o vysokých školách
(§ 60 Celoživotní vzdělávání). Účastníci kurzu nejsou studenty vysoké školy ve smyslu
zákona o vysokých školách, ale účastníky celoživotního vzdělávání. Univerzita na tyto
posluchače nedostává dotace. Kurzovné na bakalářském stupni studia je stanoveno na
15800,- Kč za semestr a na navazujícím magisterském stupni 16800,- Kč za semestr.
Kurz celoživotního vzdělávání je přístupný všem, kteří splňují podmínku úspěšně ukončeného
úplného středního vzdělání pro bakalářský stupeň studia (maturita), nebo úspěšně ukončeného
bakalářského vzdělání pro navazující magisterský stupeň studia (Bc. diplom) – bez konání
přijímacích zkoušek. Náplň kurzů CŽV (VSRR, PaA) vychází z akreditovaného oboru - obsah
i rozsah je shodný se studiem řádným (volitelnost předmětů může být omezena), nevede však
ve smyslu výše uvedeného zákona k získání bakalářského nebo inženýrského diplomu.
Účastníci kurzu získávají „Potvrzení o studiu v Kurzu celoživotního vzdělávání“ a po
absolvování kurzu na vyžádání obdrží osvědčení.
Účastníci CŽV také mohou po absolvování prvního bloku modulů studijního programu
celoživotního vzdělávání bakalářského i navazujícího magisterského stupně (3 semestry v Bc.
programu a 2 semestry v navazujícím magisterském programu) využít možnost přijetí
k řádnému kombinovanému studiu ve středisku, kde získávají statut studenta
(bezplatné studium) a po absolvování studia a po vykonání Státní závěrečné zkoušky
získají příslušný titul (Bc., Ing.). Podmínky přijetí do řádného kombinovaného studia jsou:
absolvování všech předepsaných studijních povinností kurzu CŽV a aritmetický průměr
za absolvovaný kurz do 2,00 (včetně) nebo složení přijímací zkoušky (převod max. dvou
neuzavřených předmětů). Zápočty a zkoušky z mimořádného studia (resp. získané kredity)
se na řádném studiu uznávají a započítávají. Právní úpravu této možnosti určuje novela
zákona o vysokých školách č. 147/2001 Sb.
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elektronicky vyplněný formulář přihlášky do všech druhů a forem studia
(http://is.czu.cz). Pro bakalářskou úroveň kurzu podává uchazeč přihlášku do
přípravného kurzu CŽV + obor a středisko. Pro navazující magisterskou úroveň do
specializačního kurzu CŽV + obor a středisko. V případě podání více přihlášek na
různé obory PEF je třeba pro každé číslo přihlášky poplatek 500,- Kč uhradit zvlášť,
není možné hradit jednou společnou platbou.
O přijetí do kurzu CŽV rozhoduje pořadí přihlášky a včasné zaplacení úhrady
kurzu na základě výzvy.
Zaplacením platby kurzu uchazeč potvrzuje, že se řádně seznámil s veškerými
podmínkami CŽV a bez jakýchkoliv výhrad s nimi souhlasí.
Kurz je otevírán pouze v případě dostatečného počtu účastníků na základě
rozhodnutí děkana PEF.
Platba kurzu probíhá vždy po semestrech (celá částka - jedna platba). Zaplacený
poplatek za kurz se může výjimečně vrátit uchazeči, pokud ještě studium nezahájil.
O vrácení poplatku lze požádat pouze v mimořádných a odůvodněných případech.
O žádosti na vrácení poplatku za kurz rozhoduje děkan fakulty. Při vrácení poplatku
se účtuje storno poplatek ve výši 5 000,-- Kč. Zaplacený poplatek se nevrací, pokud
student již studium zahájil. Za zahájení studia se považuje zapsání se do aktuálního
semestru kurzu celoživotního vzdělávání (první nebo vyšší semestr).
Aby přihlášku do CŽV mohli podat i nepřijatí uchazeči o studium na PEF, je uzávěrka
podávání přihlášek v případě CŽV do 20. srpna 2016 (pokud není kapacita kurzu ve
středisku již plně obsazena).
Další informace a kontakty viz materiály pro příslušné Konzultační středisko PEF.

Ing. Martin Pelikán, Ph.D.
děkan PEF
V Praze dne 20. listopadu 2015

