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ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ
ze dne 11. prosince 2017

Článek 1
Úvodní ustanovení
(1) Tento řád upravuje v souladu s ustanovením § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých
školách a změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), a Statutem Mendelovy univerzity v Brně (dále jen
„statut univerzity“) podmínky uskutečňování celoživotního vzdělávání na Mendelově
univerzitě v Brně (dále jen „univerzita“).
Článek 2
Základní ustanovení
(1) Celoživotním vzděláváním se rozumí takové druhy vzdělávání, které doplňují, prohlubují,
obnovují nebo rozšiřují vědomosti, dovednosti a kvalifikaci jejich účastníků a jsou
poskytovány v rámci nebo mimo rámec akreditovaných studijních nebo vzdělávacích
programů a programů uskutečňovaných na základě institucionální akreditace.
(2) Účastník celoživotního vzdělávání není studentem podle zákona.
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Článek 3
Program celoživotního vzdělávání
(1) Celoživotní vzdělávání je na univerzitě koordinováno Komisí rektora pro celoživotní
vzdělávání.
(2) Program celoživotního vzdělávání (dále jen „program CŽV“) může být:
a) zájmový,
b) orientovaný na výkon povolání.
(3) Program CŽV může být uskutečňován v českém nebo jiném jazyce formou prezenční,
distanční nebo jejich kombinací, a to zejména jako:
a) vzdělávání specializační, rekvalifikační, rozšiřující, doplňující,
b) vzdělávání v rámci akreditovaného studijního nebo vzdělávacího programu nebo
programu v rámci institucionální akreditace,
c) vzdělávání tematické krátkodobé (do 15 hodin výuky), střednědobé (do 100 hodin
výuky) a dlouhodobé (nad 100 hodin výuky),
d) Univerzita třetího věku.
(4) Program CŽV je obvykle organizačně a administrativně připravován a realizován
vysokoškolským ústavem Institutem celoživotního vzdělávání (dále jen „ICV“).
(5) ICV může ostatním pracovištím
a administrativní podporu.

univerzity

poskytnout

za úhradu metodickou

(6) Program CŽV může být uskutečňován:
a) fakultou, fakultami,
b) vysokoškolským ústavem,
c) dalšími součástmi univerzity (čl. 6 statutu univerzity).
(7) Program CŽV vyhlašuje děkan, ředitel vysokoškolského ústavu nebo vedoucí
zaměstnanec další součásti univerzity. Informace o programu CŽV musí být zveřejněny
na webových stránkách fakulty, vysokoškolského ústavu nebo další součásti univerzity a
odpovědnost za jeho realizaci přebírá součást univerzity, která program uskutečňuje.
(8) Děkan, ředitel vysokoškolského ústavu nebo vedoucí zaměstnanec další součásti
univerzity určuje odborného garanta programu CŽV.
Článek 4
Přijímání uchazečů k vzdělávání
(1) Do programu CŽV přijímá uchazeče děkan, ředitel vysokoškolského ústavu nebo
vedoucí zaměstnanec další součásti univerzity podle kapacitních možností.
(2) U akreditovaných programů CŽV probíhá přijímání uchazečů podle podmínek
stanovených v akreditaci programu CŽV.
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Článek 5
Průběh a organizace vzdělávání
(1) Průběh a organizace vzdělávání uskutečňovaného v rámci akreditovaných vzdělávacích
programů probíhá podle obsahu a podmínek stanovených v akreditaci. U ostatních
programů CŽV odborný garant programu CŽV stanovuje průběh a organizaci vzdělávání.
(2) Popis střednědobého a dlouhodobého programu CŽV vypracovává jeho odborný garant.
Popis programu CŽV musí obsahovat následující náležitosti:
a) přesný název a charakteristiku,
b) profil absolventa,
c) požadované předpoklady uchazeče,
d) způsob přijetí ke vzdělávání,
e) obsah, rozsah a organizaci vzdělávání,
f) podmínky ukončení,
g) je-li součástí programu CŽV ověření výstupních znalostí účastníků, může popis
programu CŽV obsahovat též kreditovou hodnotu programu a jeho součástí
vyjádřenou počtem získaných kreditů podle Evropského systému přenosu a
akumulace kreditů (dále jen „ECTS“),
h) výši úplaty.
Pro krátkodobé programy CŽV platí tento odstavec přiměřeně.
(3) Časové rozvržení programu CŽV je stanoveno odborným garantem.
Článek 6
Ukončení vzdělávání
(1) Fakulta, vysokoškolský ústav nebo další součást univerzity vydá úspěšným absolventům
v souladu s platnými předpisy osvědčení o úspěšném absolvování příslušného programu
CŽV.
(2) Podmínkou absolvování programu CŽV orientovaného na výkon povolání je vykonání
závěrečné zkoušky, jejíž součástí může být obhajoba písemné práce.
(3) Na osvědčení o absolvovaném programu CŽV orientovaném na výkon povolání, je
uvedena způsobilost, kterou absolvent v programu CŽV získal, pokud to umožňuje
absolvovaný typ programu CŽV, a klasifikace jednotlivých předmětů závěrečné zkoušky.
(4) Je-li program CŽV ukončen ověřením získaných znalostí, může jeho absolvent kromě
osvědčení o absolvování programu též obdržet Dodatek k osvědčení s uvedením popisu
programu CŽV a hodnotou ECTS kreditů.
(5) Osvědčení z krátkodobého programu CŽV obsahuje jméno a příjmení absolventa
programu CŽV, jeho datum a místo narození, rozsah a téma absolvovaného programu.
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Článek 7
Úplata
(1) Program CŽV může být poskytován bezplatně nebo za úplatu.
(2) Náklady programů CŽV realizovaných za úplatu jsou hrazeny z účastnických poplatků či
ze zdrojů vysílající právnické osoby. Tyto programy CŽV jsou zpravidla realizovány
v režimu doplňkové činnosti univerzity.
(3) Výše úplaty podle odstavce 2 je stanovena na základě kalkulace stanovené podle
příslušné směrnice rektora.
(4) Úplatu je třeba uhradit nejpozději při zahájení vzdělávání v programu CŽV, podrobnosti
včetně způsobu uhrazení určí děkani, ředitel vysokoškolského ústavu nebo vedoucí
zaměstnanci dalších součástí univerzity.
Článek 8
Matrika účastníků CŽV
(1) ICV ve spolupráci s fakultami a dalšími součástmi univerzity odpovídá za vedení matriky
účastníků CŽV, která slouží k výkaznictví vůči Ministerstvu školství, mládeže
a tělovýchovy a pro potřeby univerzity.
(2) Způsob vedení matriky účastníků CŽV je upraven dalším předpisem univerzity.

Článek 9
Společná a závěrečná ustanovení
(1) Další podrobnosti o postavení, právech a povinnostech účastníků CŽV může v souladu
s tímto řádem upravit vnitřní předpis fakult, vysokoškolského ústavu nebo dalších
součástí univerzity.
(2) Děkan, ředitel vysokoškolského ústavu nebo vedoucí zaměstnanec další součásti
univerzity může opatřením upravit podrobnosti týkající se zajišťování programu CŽV.
O takovém opatření informuje neprodleně rektora.
(3) Zrušuje se Řád celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně registrovaný
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 18. prosince 2013 pod čj. MSMT49548/2013.
(4) Tento řád byl podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 3 zákona schválen akademickým senátem
univerzity dne 12. července 2017.
(5) Tento řád nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy.
(6) Tento řád nabývá účinnosti čtrnáctý den po dni, kdy nabyl platnosti.

prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc., v. r.
rektor
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