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Článek 1
Předmět úpravy
1.

Tento řád upravuje v souladu s § 60 odst. 1 a § 60a odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých
školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších
předpisů, (dále jen „zákon“) a Statutem Vysokého učení technického v Brně pravidla pro
uskutečňování celoživotního vzdělávání a mezinárodně uznávaného kursu na Vysokém učení
technickém v Brně (dále jen „VUT“).

2.

VUT uskutečňuje v rámci své vzdělávací činnosti programy celoživotního vzdělávání (dále jen
„CŽV“) orientované na výkon povolání nebo zájmově. CŽV se rozumí takové druhy vzdělávání,
které doplňují, prohlubují, rozšiřují nebo obnovují vědomosti a dovednosti jejich účastníků a jsou
poskytovány v rámci nebo mimo rámec akreditovaných studijních programů.
Článek 2
Programy CŽV a jejich organizace

1.

Program CŽV je uskutečňován zejména jako:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

studium předmětů, které jsou součástí akreditovaných studijních programů,
specializační vzdělávání,
rekvalifikační vzdělávání,
vzdělávání rozšiřující nebo doplňující kvalifikaci,
Univerzita třetího věku,
kurzy interního vzdělávání pro zaměstnance VUT,
jazykové kurzy.

2.

Programy CŽV mohou být uskutečňovány v českém nebo jiném jazyce, a to v prezenční nebo
kombinované formě studia.

3.

Programy CŽV mohou být uskutečňovány jakoukoli součástí VUT (dále jen „součást“). Vedoucí
dotčené součásti odpovídá za průběh programu po stránce obsahové, organizační, personální
a ekonomické a za průběžné hodnocení kvality výuky.

4.

Kterýkoli akademický pracovník nebo vedoucí součásti je oprávněn navrhnout program CŽV, a to
ve formě Návrhu programu CŽV podle čl. 3.

5.

Programy CŽV uskutečňované fakultou schvaluje děkan a programy CŽV uskutečňované
vysokoškolským ústavem schvaluje z pověření rektora ředitel vysokoškolského ústavu. Ostatní
programy CŽV schvaluje z pověření rektora prorektor, kterému je svěřena studijní agenda.

6.

Učitelé programů CŽV jsou zpravidla akademičtí pracovníci VUT. Po dohodě se schvalovatelem
mohou v programech CŽV vyučovat akademičtí pracovníci jiné vysoké školy nebo odborníci
z praxe.

7.

Bližší pravidla uskutečňování CŽV může součást uskutečňující program CŽV upravit vnitřní
normou v souladu s tímto řádem.

8.

Podmínky pro přijímání zájemců a pravidla uskutečňování Univerzity třetího věku upravuje
vnitřní norma VUT.
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Článek 3
Návrh programu CŽV
1.

Návrh programu CŽV musí obsahovat:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

typ programu podle čl. 2 odst. 1,
název programu,
označení součásti uskutečňující program,
časový a obsahový plán programu,
forma výuky (přednáška, cvičení, seminář, kurz či odborné soustředění),
personální zabezpečení programu,
vstupní požadavky na zájemce, podmínky přijetí do programu,
maximální a minimální počet účastníků,
výše úplaty a způsob úhrady, pokud bude studium poskytováno úplatně,
práva a povinnosti účastníků programu,
způsob případného hodnocení účastníků programu,
podmínky absolvování a způsob zakončení studia v programu.
Článek 4
Hospodářský statut CŽV

1.

Program je uskutečňován za úplatu nebo bezplatně.

2.

Náklady na bezplatné programy jsou hrazeny z rozpočtu součásti uskutečňující program.

3.

Výše úplaty a způsob úhrady za uskutečňování programu se určuje na základě pravidel pro
kalkulaci ceny na VUT.

4.

Úhrada úplaty se prokazuje zpravidla nejpozději při zahájení programu a je podmínkou pro
vydání osvědčení podle čl. 6 odst. 3.
Článek 5
Účastníci programu

1.

Zájemci jsou do programů CŽV přijímáni na základě žádosti o přijetí ke studiu v souladu se
schválenými podmínkami pro přijetí.

2.

O přijetí zájemců do programů CŽV uskutečňovaných fakultou rozhoduje děkan, v případě
programů CŽV uskutečňovaných vysokoškolským ústavem rozhoduje o přijetí z pověření rektora
ředitel vysokoškolského ústavu, o přijetí do programů uskutečňovaných rektorátem rozhoduje
z pověření rektora prorektor, kterému je svěřena studijní agenda, a o přijetí do programů
uskutečňovaných další součástí rozhoduje z pověření rektora její ředitel.

3.

V případě většího počtu zájemců, než je maximální počet účastníků stanovený návrhem
programu CŽV, rozhoduje o přijetí datum podání žádosti o přijetí ke studiu. Pokud je počet
zájemců menší než minimální počet účastníků stanovený návrhem programu CŽV, studium
programu nemusí být otevřeno.

4.

Účastník CŽV nemá právní postavení studenta ve smyslu zákona.

5.

Účastník CŽV má práva a povinnosti stanovené v návrhu programu CŽV.
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Článek 6
Ukončení studia
1.

Nesplnění některých z podmínek programu CŽV nebo porušení povinností stanovených právními
předpisy nebo vnitřními předpisy a normami VUT a součástí může být důvodem k vyloučení
účastníka z CŽV, a to bez nároku na vrácení úplaty za studium.

2.

Studium v programu CŽV lze ukončit na žádost účastníka studia. V případě, že jde o ukončení
studia z vážných osobních či zdravotních důvodů a účastník o to požádá, může vedoucí součásti
uskutečňující program CŽV rozhodnout o vrácení poměrné části úplaty za studium.

3.

Podmínkou absolvování programu CŽV je splnění podmínek stanovených v návrhu programu.
Absolventi obdrží od VUT osvědčení o absolvování programu CŽV.
Článek 7
Osvědčení

1.

Osvědčení o absolvování programu CŽV obsahuje tyto náležitosti:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

2.

název vysoké školy a označení součásti poskytující CŽV,
název programu CŽV,
evidenční číslo osvědčení,
jméno, příjmení a datum narození absolventa programu CŽV,
časová dotace výuky,
doba, po kterou výuka probíhala,
datum a místo vydání osvědčení,
jméno, příjmení, funkce a podpis osoby oprávněné jednat za součást uskutečňující program
CŽV.

Osvědčení může obsahovat další údaje, například hodnocení absolventa, počet získaných
kreditů, bližší specifikace programu CŽV a informace o vykonání zkoušek.
Článek 8
Mezinárodně uznávané kursy

1.

VUT může poskytovat bezplatně nebo za úplatu mezinárodně uznávané kursy orientované na
zvýšení odbornosti studentů nebo absolventů vysoké školy. O uskutečňování konkrétního
mezinárodně uznávaného kursu rozhoduje rektor.

2.

Záměr součásti nebo společný záměr součástí uskutečňovat mezinárodně uznávaný kurs se
předkládá rektorovi spolu s vyjádřením vědecké rady součásti nebo součástí.

3.

Absolventům mezinárodně uznávaného kursu vydává VUT osvědčení o absolvování kursu
a případně též uděluje mezinárodně uznávaný titul.

4.

Minimální požadavky na průběh a hodnocení studia v mezinárodně uznávaném kursu
a podrobnosti o předkládání záměrů uskutečňovat mezinárodně uznávaný kurs, jejich
náležitostech a projednávání, o zveřejňování informací o mezinárodně uznávaných kursech,
o hodnocení těchto kursů, o přijímání uchazečů do těchto kursů, o platbách za tyto kursy
a o vydávání osvědčení a udělování mezinárodně uznávaných titulů absolventům těchto kursů
stanoví vnitřní norma VUT.

5.

Vztahy při poskytování mezinárodně uznávaných kursů jsou založeny smlouvou.
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Článek 9
Závěrečná ustanovení
1.

Zrušuje se Řád celoživotního vzdělávání VUT registrovaný Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy dne 18. května 1999 pod čj. MSMT 20 960/99-30.

2. Řád celoživotního vzdělávání VUT byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 3 zákona
Akademickým senátem VUT dne 7. února 2017.
3.

Řád celoživotního vzdělávání VUT nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

3.

Řád celoživotního vzdělávání VUT nabývá účinnosti dnem platnosti.

Doc. Dr. Ing. Petr Hanáček, v. r.
předseda AS VUT

Prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., v. r.
rektor
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