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ÁD CELOŽIVOTNÍHO VZD LÁVÁNÍ
MENDELOVY UNIVERZITY V BRN

ze dne 18. prosince 2013

lánek 1
Úvodní ustanovení
Tento
ád upravuje
v souladu s ustanovením
§ 60 zákona
. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách a zm n a dopln ní dalších zákon (zákon o vysokých školách), ve zn ní
pozd jších p edpis , a Statutem Mendelovy univerzity v Brn ze dne 18. dubna 2013 bližší podmínky
uskute ování celoživotního vzd lávání na Mendelov univerzit v Brn (dále jen „MENDELU“).
lánek 2
Základní ustanovení
1. Celoživotním vzd láváním se rozumí takové druhy vzd lávání, které dopl ují, prohlubují, obnovují
nebo rozši ují v domosti, dovednosti a kvalifikaci jejich ú astník a jsou poskytovány v rámci nebo
mimo rámec akreditovaných studijních nebo vzd lávacích program .
2. Ú astník celoživotního vzd lávání není studentem podle zákona o vysokých školách.
lánek 3
Program celoživotního vzd lávání
1. Celoživotní vzd lávání je na MENDELU koordinováno komisí rektora pro celoživotní vzd lávání.
2. Program celoživotního vzd lávání (dále jen „program CŽV“) m že být:
a) zájmový,
b) orientovaný na výkon povolání.
3. Program CŽV m že být uskute ován v eském nebo jiném jazyce prezen ní, distan ní nebo
kombinovanou formou, a to zejména jako:
a) vzd lávání specializa ní, rekvalifika ní, rozši ující, dopl ující;
b) vzd lávání v rámci akreditovaného studijního nebo vzd lávacího programu;
c) vzd lávání tematické krátkodobé (do 15 hodin výuky), st edn dobé (do 100 hodin výuky)
a dlouhodobé (nad 100 hodin výuky);
d) Univerzita t etího v ku.
4. Program CŽV je obvykle organiza n a administrativn p ipravován a realizován vysokoškolským
ústavem Institutem celoživotního vzd lávání MENDELU (dále jen „ICV MENDELU“).
5. Vysokoškolský ústav ICV MENDELU m že ostatním pracovištím MENDELU poskytnout za úhradu
metodickou a administrativní podporu.
6. Program CŽV m že být uskute
a) fakultou,

ován:
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b) vysokoškolským ústavem,
c) dalšími pracovišti MENDELU ( l. 4 Statutu MENDELU).
7. Program CŽV vyhlašuje d kan, editel vysokoškolského ústavu nebo vedoucí dalšího pracovišt
MENDELU. Informace o programu CŽV musí být zve ejn ny na webových stránkách fakulty,
vysokoškolského ústavu nebo dalšího pracovišt MENDELU a odpov dnost za jeho realizaci p ebírá
po ádající pracovišt .
8. D kan, editel vysokoškolského ústavu nebo vedoucí dalšího pracovišt
odborného garanta programu CŽV.

MENDELU ur uje

lánek 4
P íjímání uchaze ke studiu
1. Ke studiu programu CŽV p ijímá uchaze e d kan, editel vysokoškolského ústavu nebo vedoucí
dalšího pracovišt MENDELU podle kapacitních možností MENDELU.
2. U akreditovaných program CŽV probíhá p ijímání uchaze
v akredita ním spisu programu CŽV.

podle podmínek stanovených

lánek 5
Pr b h a organizace studia
1. Pr b h a organizace studia uskute ovaného v rámci akreditovaných studijních program probíhá
podle obsahu a podmínek stanovených v akredita ních spisech. U ostatních kurz je pr b h
a organizace studia stanoven odborným garantem programu CŽV.
2. Popis st edn dobého a dlouhodobého programu CŽV vypracovává jeho odborný garant a tento
musí obsahovat následující náležitosti:
a) p esný název programu CŽV,
b) charakteristika programu CŽV,
c) profil absolventa,
d) požadované p edpoklady uchaze e,
e) zp sob p ijetí ke studiu,
f) obsah a rozsah programu CŽV,
g) organizace programu CŽV,
h) ukon ení programu CŽV,
i) je-li sou ástí programu CŽV ov ení výstupních znalostí ú astník , m že popis programu
CŽV obsahovat též kreditovou hodnotu kurzu a jeho sou ástí vyjád enou po tem získaných
kredit podle Evropského systému p evodu kredit (dále jen „ECTS“),
j) cenu programu CŽV.
Pro krátkodobé programy CŽV platí tento odstavec p im en .
3. Harmonogram studia je stanoven odborným garantem programu CŽV.
lánek 6
Ukon ení studia
1. Fakulta, vysokoškolský ústav nebo další pracovišt MENDELU vydá absolvent m programu CŽV
orientovaného zájmov
nebo na výkon povolání v souladu s platnými p edpisy osv d ení
o úsp šném absolvovaní p íslušného programu CŽV.
2. Podmínkou absolvování programu CŽV orientovaného na výkon povolání je vykonání záv re né
zkoušky, jejíž sou ástí m že být obhajoba písemné práce.
3. Fakulta, vysokoškolský ústav nebo další pracovišt MENDELU vydá absolvent m programu CŽV
orientovaného na výkon povolání osv d ení o absolvovaném programu CŽV, na kterém je uvedena
zp sobilost, kterou absolvent v programu CŽV získal, pokud to umož uje absolvovaný typ programu
CŽV, a klasifikace jednotlivých p edm t záv re né zkoušky.
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4. Je-li program CŽV ukon en ov ením získaných znalostí, m že jeho absolvent krom osv d ení
o absolvování kurzu též obdržet Dodatek k osv d ení s uvedením popisu programu CŽV a hodnotami
Evropského systému p evodu kredit (dále jen „ECTS“).
5. Osv d ení z krátkodobých program CŽV obsahuje jméno a p íjmení absolventa programu CŽV,
jeho nacionále, rozsah a téma kurzu.
lánek 7
Úplata
1. Program CŽV m že být poskytován bezplatn nebo za úplatu.
2. Bezplatn mohou být na MENDELU realizovány programy CŽV, jejichž náklady jsou hrazeny ze
Strukturálních fond nebo jinými poskytovateli.
3.Na MENDELU mohou být realizovány programy CŽV i za úplatu, jejichž náklady jsou hrazeny
z ú astnických poplatk samoplátc
i ze zdroj vysílající organizace (zam stnavatel ). Tyto
programy CŽV jsou zpravidla realizovány v režimu dopl kové innosti MENDELU.
4. Výše úplaty podle odstavce 3 je stanovena na základ kalkulace zpracované ešitelem v souladu se
Sm rnicí . 7/2013 (vydané 27. zá í 2013 pod. .j. 19170/2013-980) k provád ní dopl kové innosti.
5. Úplatu je t eba poukázat nejpozd ji p i zahájení studia v programu CŽV, podrobnosti v etn
zp sobu uhrazení ur í d kani, editel vysokoškolského ústavu nebo vedoucí dalších pracoviš
MENDELU.
6. Uhrazení úplaty je podmínkou vydání osv d ení podle l. 6.
lánek 8
Matrika ú astník CŽV
1. Vysokoškolský ústav ICV MENDELU ve spolupráci s pov enými pracovníky fakult a dalších
pracoviš a s ur eným zam stnancem MENDELU odpovídá za vedení matriky ú astník CŽV, která
slouží k evidenci o ú astnících CŽV a k rozpo tovým a statistickým ú el m. K jejímu vedení se
p im en vztahuje ustanovení l. 17 Statutu MENDELU.
2. Na jednotlivých fakultách, vysokoškolském ústavu a dalších pracovištích MENDELU, které
uskute ují programy CŽV ( l. 7 odst. 2 a 3), je ur ena odpov dná osoba, která p edává pracovníkovi
ur eného MENDELU podklady pro matriku ú astník CŽV.
lánek 9
Spole ná a záv re ná ustanovení
1. Další podrobnosti o postavení, právech a povinnostech ú astník CŽV m že v souladu s tímto
ádem upravit vnit ní p edpis fakult, vysokoškolského ústavu nebo dalších pracoviš MENDELU.
2. D kan, editel vysokoškolského ústavu nebo vedoucí dalšího pracovišt MENDELU m že
opat ením upravit podrobnosti týkající se zajiš ování programu CŽV. O takovém opat ení informuje
neprodlen rektora.
3. Zrušuje se ád celoživotního vzd lávání Mendelovy zem d lské a lesnické univerzity v Brn
registrovaný Ministerstvem školství, mládeže a t lovýchovy dne 30.
ervna 2008 pod
j. 13 516/2008-30.
4. Tento ád byl podle § 9 odstavce 1 písmeno b) zákona o vysokých školách schválen Akademickým
senátem MENDELU dne 16. prosince 2013.
5. Tento ád nabývá platnosti podle § 36 odstavce 4 zákona o vysokých školách dnem registrace
Ministerstvem školství, mládeže a t lovýchovy.
6. Tento ád nabývá ú innosti dnem 1. ledna 2014.
prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc., v. r.
rektor
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