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Přijímání přihlášek do kurzu CŽV pro akademický rok 2017/2018

Navazující magisterské studium
Studijní program:
Studijní obor:

Rozvoj venkova a zemědělství (AMV)
Rozvoj venkovského prostoru (AMVKSHK)

Uplatnění absolventů oboru:
Ze zaměření oboru vyplývá zaměření specialisty na technicko-organizační zajištění
revitalizace venkova, zvýšení ekonomické aktivity venkova, včetně rozšiřování samostatné
podnikatelské aktivity. Absolvent oboru se znalostmi technologickými i znalostmi
ekonomických disciplin nalezne uplatnění v řídící sféře struktur venkova, v navazující státní
správě, výzkumu, školství, poradenství atd.
Program CŽV studijního oboru:
První stupeň studia – kurz (2 semestry v rámci celoživotního vzdělávání)
podmínkou přijetí do kurzu je absolvování bakalářského studia příbuzných oborů
zakončené SZZ, která bude doložena ověřenou kopií bakalářského diplomu a
ověřenou kopií Diploma supplementu, resp. výpisem absolvovaných předmětů.
Přílohy budou předány na zápisu do studia,
kombinované studium, výukové dny - sobota a neděle,
náplň kurzu vychází z příslušného akreditovaného oboru

(Rozvoj venkovského prostoru),
účastníci celoživotního vzdělávání nemají statut studenta,
účastníci kurzu obdrží „Výkaz o studiu v programu celoživotního vzdělávání na
vysoké škole“,
cena kurzu za semestr: 11 800,- Kč,
platbu za kurz lze započítat do nákladů (organizace, podnikatel),
na účastníky celoživotního vzdělávání se vztahuje přiměřeně Studijní a zkušební řád
ČZU a ostatní vnitřní předpisy ČZU v Praze,
po absolvování kurzu obdrží posluchači osvědčení,
absolventi prvního stupně kurzu mohou dále pokračovat ve druhém stupni
studia (další 2 semestry):
a) přijetí na řádné studium (podmínky přijetí viz dále),

b) pokračování v kurzu CŽV (2 semestry - placený kurz se získáním osvědčení
o studiu).
Druhý stupeň studia
a) přijetí na řádné studium:
podmínky přijetí do řádného studia: splnění studijních povinností v 1. ročníku
kurzu CŽV,
absolventům prvního stupně (kurzu) budou uznány získané kredity,
posluchači získají statut studenta,
studium bude zakončeno vykonáním SZZ - získání titulu inženýr (Ing.).
b) pokračování v kurzu CŽV:
posluchači nemají statut studenta a nadále hradí kurz CŽV,
absolvování kurzu nevede k získání inženýrského diplomu. Účastníci obdrží po
absolvování kurzu „Osvědčení o absolvování kurzu v rámci celoživotního studia.
Další informace:
Výuka v Konzultačním středisku je v aktuálním akademickém roce zahájena pouze při
dostatečném počtu uchazečů o studium v kurzu CŽV.
O přijetí do kurzu rozhoduje pořadí přihlášky a včasné zaplacení úhrady kurzu (platba
po semestrech).
Uchazeči budou o otevření kurzu průběžně informováni (po naplnění kapacity kurzu –
nejpozději do 19. 9. 2017). Kurzy celoživotního vzdělávání budou zahájeny v souladu se
zahájením akademického roku.
Platba za kurz bude uskutečněna na základě dopisu o otevření kurzu a přijetí uchazeče,
kde budou uvedeny veškeré informace (účet, zahájení výuky, apod.) a musí být
provedena do stanoveného termínu.

Podání přihlášky ke studiu

FAPPZ přijímá přihlášky ke studiu v období od 15. prosince 2016 do 10. září 2017, a to
pouze
formou
on-line
elektronického
formuláře
na
webové
adrese
http://is.czu.cz/prihlaska.
Poplatek za přijímací řízení ve výši 500,- Kč je třeba uhradit podle pokynů po zaregistrování
přihlášky na internetové adrese http://prijimacky.czu.cz. V případě podání více přihlášek na
různé obory je třeba pro každé číslo přihlášky poplatek uhradit zvlášť, není možné hradit
jednou společnou platbou. Přihláška, ke které nebude poplatek přiřazen podle správných
platebních údajů, je neplatná a bude po 10. 9. 2017 vyřazena z evidence. Poplatek je
nevratný v kterékoli fázi přijímacího řízení.
Při podání přihlášky není vyžadováno potvrzení prospěchu jednotlivých ročníků
předchozího studia ani potvrzení lékaře.

Přehled nejdůležitějších termínů:
Dny otevřených dveří na FAPPZ ČZU v Praze: 20. – 21. 1. 2017
Termín podání přihlášek:
do naplnění kapacity střediska (nejdéle do 10. 9.17)
Administrativní poplatek:
500,- Kč
Název banky:
ČS, a.s.
Účet:
500022222/0800
Variabilní symbol pro složenku i banku:
2175003117
Převodová pošta:
Praha 6 - Suchdol
Termín oznámení o přijetí:
průběžně, nejpozději do 19. 9. 2017
Úhrada poplatku za kurz:
do stanoveného termínu po oznámení o přijetí

Adresa elektronického formuláře přihlášky: http://is.czu.cz/prihlaska a dále na internetové
adrese i průběh přihlášky (případně rozhodnutí o odvolání).

Adresa:
Česká zemědělská univerzita v Praze
Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
studijní oddělení
Kamýcká 129
165 21 Praha 6 – Suchdol

