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ÁD CELOŽIVOTNÍHO VZD LÁVÁNÍ
MENDELOVY ZEM D LSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN
ze dne 30. ervna 2008

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 ,
bližší podmínky
a Statutem Mendelovy zem d lské a lesnické univerzity v Brn
uskute ování celoživotního vzd lávání (dále jen „CŽV“) na Mendelov zem d lské
a lesnické univerzit v Brn (dále jen „MZLU“).
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 program .
2. Ú astník celoživotního vzd lání není studentem podle zákona o vysokých školách.
lánek 3
Program celoživotního vzd lávání
1. Program CŽV (dále jen „program“) m že být koncipován jako:
a) zájmový,
b) orientovaný na výkon povolání.
2. Program 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 programu;
c) vzd lávání tématické, zpravidla cyklus, kurz, odborné soust ed ní, p ednáška,
p ednáškový cyklus, seminá ;
d) Univerzita t etího v ku.
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3. Program je organiza n a administrativn
celoživotního vzd lávání ( dále je „ICV“) MZLU.

p ipravován a realizován Institutem

4. Program m že být uskute ován ICV MZLU ve spolupráci s:
a) fakultou,
b) vysokoškolským ústavem,
c) jiným pracovišt m ( l. 4 Statut MZLU).
5. Program spolu s uvedením koncepce podle odstavce 1 a formy podle odstavce 2 vyhlašuje
spolu s d kanem nebo editelem vysokoškolského ústavu nebo jiného pracovišt editel ICV
MZLU. Popis programu musí být nejmén jeden m síc p ed uplynutím termínu pro podávání
p ihlášek zve ejn n na ú ední desce ICV MZLU a spolupracující fakulty, vysokoškolského
ústavu nebo jiného pracovišt .
Popis programu vypracovává jeho odborný garant a musí obsahovat tyto náležitosti:
a) p esný název programu,
b) charakteristika programu,
c) profil absolventa,
d) požadované p edpoklady uchaze e,
e) zp sob p ijetí ke studiu,
f) obsah a rozsah programu,
g) organizace programu,
h) ukon ení programu,
i) cena programu.
6. editel ICV MZLU ur uje spolu s d kanem nebo editelem vysokoškolského ústavu nebo
jiného pracovišt odborného garanta programu.
7. Celoživotní vzd lávání je koordinováno editelem ICV MZLU.
lánek 4
P íjímání uchaze ke studiu
1. Ke studiu programu p ijímá uchaze e editel ICV MZLU podle kapacitních možností
MZLU v souladu s vnit ním p edpisem MZLU.
2. Zájmový program je ur en zejména uchaze m s ukon eným st edoškolským vzd láním.
3. Program orientovaný na výkon povolání je
vysokoškolským nebo st edoškolským vzd láváním.

ur en

uchaze m

s ukon eným

4. Ke studiu v akreditovaném programu podle lánku 3, odstavce 2, písmene b) mohou být
p ijati uchaze i, kte í splnili podmínky p ijetí ke studiu podle §§ 46–50 zákona o vysokých
školách ve stejném akreditovaném studijním programu. Dále mohou být p ijati uchaze i, kte í
splnili podmínky stanovené v §§ 48 a 49 zákona o vysokých školách a podmínky, které
stanoví d kan nebo editel ICV MZLU.
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lánek 5
Pr b h studia
1. Celoživotní vzd lání je zpravidla založeno na absolvování jednotlivých p edm t podle
popisu programu. Za každý absolvovaný p edm t m že ú astník CŽV získávat kredity,
jejichž po et a celkové rozložení stanoví popis programu.
2. V programech podle l. 3odst. 2 písm. a), c) a d) je ú astník CŽV povinen absolvovat
p edepsané povinné, povinn volitelné, nebo volitelné p edm ty zapo itatelné v p íslušném
programu v minimálním rozsahu stanovené popisem p íslušného programu.
3. V programu podle l. 3 odst. 2 písm. b) je k absolvování studia ú astník CŽV povinen
získat po et kredit odpovídající akreditaci: popis programu ur í, které p edm ty v rámci
takového studijního programu jsou povinné, povinn volitelné a volitelné, stejn jako zp soby
ukon ení a kontroly p edm t .
lánek 6
Organizace studia
1. Harmonogram studia v programu podle l. 3 odst. 2 písm. a), c) a d) ur uje odborný garant
a to nejpozd ji k datu p ijímání a zve ejní jej na výv skách ke studiu v programech.
2. Harmonogram studia v programu podle l. 3 odst. 2 písm. b) je identický
s harmonogramem akademického roku podle studijního a zkušebního ádu pro studenty
bakalá ských a magisterských studijních program MZLU.
lánek 7
Ukon ení studia
1. MZLU vydá absolvent m programu orientovaného zájmov nebo na výkon povolání
v souladu se zákonem o vysokých školách osv d ení o absolvování studijního programu.
2. Podmínkou absolvování programu orientovaného na výkon povolání je vykonání
záv re né zkoušky, jejíž sou ástí m že být obhajoba písemné práce.
3. Podmínkou absolvování programu v rámci akreditovaného studijního programu je získání
po tu kredit , který je podle vnit ního
p edpisu MZLU podmínkou absolvování
odpovídajícího akreditovaného studijního programu, jakož i složení záv re né zkoušky, jejíž
sou ástí m že být i obhajoba písemné práce.
4. MZLU vydá absolvent m programu orientovaného na výkon povolání osv d ení
o absolvovaném programu, na kterém je uvedena zp sobilost, kterou absolvent v programu
získal, pokud to umož uje absolvovaný typ programu, a doklad o složených zkouškách
s uvedením po tu kredit a klasifikace jednotlivých p edm t záv re né zkoušky.
lánek 8
Úplata
1. Výši úplaty za:
a) studium v programu stanoví na základ kalkulace editel ICV MZLU,
b) vydání osv d ení o absolvovaném studiu v rámci CŽV stanoví na základ kalkulace
rektor.
2. Úplatu nebo její ást za studium v programu podle l. 3odst. 1 písm. a) je t eba poukázat
zpravidla nejpozd ji p i zahájení studia v programu; podrobnosti v etn zp sobu úhrady ur í
editel ICV MZLU.
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3. Uhrazení úplaty za studium v programu podle l. 3 odst. 1 písm. b) je podmínkou vydání
osv d ení podle l. 7 odst. 1 a 3.
4. Uhrazení úplaty m že editel ICV MZLU prominout ú astník m CŽV, kte í jsou studenty
MZLU.
lánek 9
Matrika ú astník CŽV
MZLU vede matriku ú astník CŽV, která slouží k evidenci o ú astnících CŽV
a k rozpo tovým a statistickým ú el m. Na stanovení obsahu matriky, vedení záznam
o ú astnících CŽV, jejich aktualizaci a vystavování výpis a opis , nebo pov ování
zam stnanc ICV MZLU k jejímu vedení se p im en vztahuje ustanovení l. 17 Statutu
MZLU.
lánek 10
Spole ná a záv re ná ustanovení
1. Bližší podrobnosti o postavení, právech a povinnostech ú astník CŽV m že v souladu
s tímto ádem upravit vnit ní p edpis ICV MZLU.
2. editel ICV MZLU m že opat ením upravit podrobnosti týkající se zajiš ování programu;
o takovém opat ení informuje neprodlen rektora.
3. Tento ád byl podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách schválen akademickým
senátem MZLU dne 23. ervna 2008.
4. Zrušuje se ád celoživotního vzd lávání ze dne 13. prosince 2001 j. 2631/2001.
5. Tento ád nabývá platnost podle § 36 odst. 4 zákona o vysokých školách dnem registrace
Ministerstvem školství, mládeže a t lovýchovy.
6. Tento ád nabývá ú innosti dnem 1. zá í 2008.
Prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc, v. r.
rektor
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