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SMĚRNICE Č. 10/2017
UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU VUT
Článek 1
Předmět úpravy
1.

Univerzita třetího věku VUT (dále jen „U3V VUT“) je v souladu se Strategickým plánem VUT i
Řádem a programem celoživotního vzdělávání na VUT.

2.

Cílem U3V je poskytnout účastníkům možnost systematicky a aktivně rozšířit své znalosti a
vědomosti z oblasti moderní techniky a technologií, architektury, umění i vědeckých a
výzkumných výsledků a trendů, které lze v budoucnosti očekávat.

3.

Uchazeč o studium se stává posluchačem U3V po zaplacení zápisného a předání požadovaných
dokumentů (kompletní přihláška). V případě většího počtu uchazečů, než je kapacita ročníku
(kurzu), rozhoduje časově uspořádaný pořadník uchazečů.

4.

Rozsah, formu a tematické zaměření studia vymezuje program studia U3V (dále jen „program
U3V“).

Článek 2
Organizační začlenění
1.

Organizačně je U3V začleněno v Institutu celoživotního vzdělávání (ICV) jako jeho samostatný
modul.

Článek 3
Rada U3V
1.

Radu U3V tvoří předseda, zástupci participujících fakult a tajemník. Předsedu a členy Rady
jmenuje rektor VUT.

2.

Rozsah, program a tematické zaměření U3V navrhuje Rada U3V, předkládá řediteli ICV a
schvaluje rektor VUT.
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Článek 4
Struktura studia U3V
1.

Studium na U3V VUT se skládá z tříletého základního studijního programu a doplňkových kurzů,
specializovaných zpravidla na různé vědní obory. Náplň základního programu a doplňkových
kurzů tvoří přednášky (jedna týdně v rozsahu 1 až 2 výukových hodin, nejméně 12 přednášek
v semestru), semináře (pořádané podle potřeby k jednotlivým tématům), laboratorní a
počítačová cvičení a doprovodné exkurze.

2.

První dva ročníky tříletého základního studijního programu jsou věnovány obecným otázkám
v oblastech, které spadají do vzdělávací a výzkumné činnosti fakult VUT. Třetí ročník je
specializovaný podle zájmu posluchačů a nabídky.

3.

Přednášejícími jsou zaměstnanci VUT (většinou profesoři a docenti), příp. odborníci z praxe.

Článek 5
Podmínky studia
1.

Podmínkou úspěšného ukončení ročníku (kurzu) je alespoň 60 % účast na přednáškách a povinných seminářích (pokud jsou vyhlášeny).

2.

Posluchačům, kteří úspěšně absolvují tříleté základní studium, bude slavnostním způsobem
vydáno osvědčení o absolvování U3V VUT.

3.

Posluchačům U3V VUT bude vydán identifikační průkaz VUT, který bude barevně odlišen od
průkazů studentů a zaměstnanců.

Článek 6
Financování U3V
1.

Finanční náležitosti U3V jsou vedeny v rámci útvaru ICV na samostatném nákladovém středisku
U3V v rámci účetnictví VUT.

2.

Disponovat s finančními prostředky U3V má právo ředitel ICV na návrh předsedy Rady U3V VUT.

3.

Hlavním zdrojem financování U3V je zápisné, o jehož výši rozhoduje Rada U3V VUT.

4.

Dalšími zdroji mohou být příspěvky z prostředků VUT (zejména náklady na administrativní,
prostorové a energetické zabezpečení výuky), sponzorské dary, příp. další prostředky poskytnuté
MŠMT a dalšími institucemi.

5.

Výdaje U3V tvoří odměny přednášejícím, odměny předsedovi a členům Rady U3V, náklady
na učební texty a administrativní práce spojené s provozem U3V. Výši odměn určuje na návrh
předsedy Rady U3V ředitel ICV VUT.

6.

O hospodaření U3V podává zprávu ředitel ICV rektorovi VUT.

Článek 7
Závěrečná ustanovení
1.

Tato vnitřní norma nabývá účinnosti v den uvedený v jejím záhlaví.

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