
Vnitřní předpisy Ostravské univerzity v Ostravě

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s § 36 odst. 2
zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon
o vysokých školách) dne 27. prosince 2001 pod čj. 31 414/2001-30 Řád celoživotního
vzdělávání  Ostravské univerzity v Ostravě.

Změny Řádu celoživotního vzdělávání Ostravské univerzity v Ostravě byly
registrovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle § 36 odst. 2 a 5 zákona
o vysokých školách dne 20. srpna 2002 pod čj. 24 382/2002-30.

I.
ÚPLNÉ ZNĚNÍ 

ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ
ZE DNE 20. SRPNA 2002

Článek 1
Úvodní ustanovení

(1) Tento řád je vnitřním předpisem Ostravské univerzity v Ostravě (dále jen „OU“)
a v souladu se zákonem 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“)
upravuje uskutečňování celoživotního vzdělávání na OU.

(2) Celoživotním vzděláváním (dále jen „CŽV“) se rozumí takové typy vzdělávání, které
doplňují, prohlubují, obnovují nebo rozšiřují vědomosti, dovednosti a kvalifikaci
účastníků.

(3) OU programy CŽV poskytuje podle § 60 zákona v rámci své vzdělávací činnosti
bezplatně nebo za úplatu a to mimo rámec nebo v rámci svých akreditovaných studijních
programů.

(4) Účastníci CŽV nejsou studenty podle zákona.

Článek 2
Pořadatel programu CŽV

(1) Fakulta, vysokoškolský ústav  nebo jiné pracoviště (dále jen „pořadatel programu“)
odpovídá za průběh programu po stránce obsahové, organizační a ekonomické.

(2) Pořadatel programu zpracovává spolu s garantem programu CŽV závěrečnou zprávu
o průběhu, hodnocení a financování program.
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Článek 3
Organizace studia

(1) Programy CŽV se člení na následující typy:

a) doplňující pedagogické programy,

b) rozšiřující programy a specializační programy,

c) programy CŽV v rámci akreditovaných studijních programů,

d) programy Univerzity třetího věku,

e) ostatní programy a kurzy.

(2) Studium v programech CŽV v rámci akreditovaných studijních programů probíhá za
úplatu buď v rámci realizace studia v akreditovaných studijních programech a jejich
studijních oborech nebo zvlášť mimo tuto realizaci. 

(3) Programy CŽV mohou být uskutečňovány v prezenční, kombinované nebo distanční
formě studia. 

(4) Doplňující pedagogické programy umožňují uchazečům, kteří mají úplné střední, úplné
střední odborné vzdělání, vyšší odborné vzdělání  nebo vysokoškolské vzdělání v jiné, než
učitelské oblasti studia, získání pedagogické způsobilosti. Programy jsou zakončeny
obhajobou závěrečné práce a závěrečnou zkouškou. Absolventi obdrží osvědčení
o absolvování studia.

(5) Rozšiřující a specializační programy poskytují účastníkům další předpoklady pro výkon
odborných činností. Podle obsahu mají programy rozsah od dvou  do šesti  semestrů a jsou
zakončeny obhajobou závěrečné práce a závěrečnou zkouškou. Absolventi obdrží
osvědčení o absolvování studia.

(6) Programy CŽV realizované v rámci akreditovaného studijního programu jsou
uskutečňovány na základě § 60 zákona. Umožňují studium skupiny předmětů v rámci
akreditovaných studijních programů. Pokud se úspěšní absolventi programu CŽV stanou
studenty podle zákona (§ 48 až 50), může děkan nebo rektor v případě akreditovaných
studijních programů uskutečňovaných OU, uznat kredity, které získali v  programu CŽV až
do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia v akreditovaných studijních
programech.

(7) Programy Univerzity třetího věku  rozšiřují znalosti účastníků o nové poznatky různých
vědních oborů. Absolventi obdrží osvědčení o absolvování studia.

(8) Absolventi programů CŽV, které nejsou uvedeny v odstavcích 4 až 7, obdrží osvědčení
o absolvování studia.

Článek 4
Přijímací řízení

(1) Přijímací řízení ke studiu v programu CŽV probíhá na základě předložené přihlášky,
případně další dokumentace požadované pořadatelem programu.

(2) Děkan, ředitel ústavu nebo vedoucí zaměstnanec jiného pracoviště může stanovit podle
povahy studia v programu CŽV jako podmínku pro přijetí ke  studiu  úspěšné vykonání
písemné nebo ústní přijímací zkoušky.
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(3) Kritéria pro přijetí ke studiu v programu  CŽV stanoví a o přijetí rozhoduje děkan, ředitel
vysokoškolského ústavu nebo vedoucí zaměstnanec jiného pracoviště. 

(4) Děkan, ředitel vysokoškolského ústavu nebo vedoucí zaměstnanec jiného pracoviště
písemně vyrozumí uchazeče o přijetí nebo nepřijetí ke studiu v programu CŽV.

Článek 5
Formy výuky a studia 

Základními formami výuky v programu CŽV jsou konzultace, přednášky, semináře a cvičení.
Výuka  může probíhat také formou exkurze nebo soustředění.

Článek 6
Kontrola studia

(1) Kontrola studia je podle programu CŽV realizována testy, písemnými pracemi,
praktickým nebo ústním zkoušením, případně kombinací těchto forem. V rámci některého
programu CŽV jsou  znalosti účastníků ověřovány formou projektu.

(2) Klasifikace ve studiu v programu CŽV, pokud je realizována, se provádí stupni
„výborně“, „velmi dobře“, „dobře“ a „nevyhověl(a)“.

(3) Účastník studia v programu CŽV může v případě neúspěchu v předepsaném ukončení
studia  opakovat toto ukončení nejvýše jednou.

Článek 7
Projekt programu CŽV

(1) Projekt programu CŽV musí obsahovat:

a) název, typ a formu studia v  programu (prezenční, kombinovanou, distanční); programy
CŽV v rámci akreditovaných studijních programů, také kód (odvozený od KKOV
příslušného studijního programu) a odpovídající akreditovaný studijní program,

b) rozsah (trvání) programu a jeho případné členění na semestry,

c) pořadatele programu,

d) jméno garanta programu,

e) anotaci programu,

f) studijní literaturu a jiné materiály,

g) předběžné požadavky týkající se předchozího absolvovaného studia, požadovaných
dokumentů a případná výše úhrady, 

h) seznam studijních povinností,

i) hodinový rozsah předmětu/předmětů a počet kreditů v případě programů
uskutečňovaných v  rámci akreditovaných studijních programů, 

j) formu ověřování znalostí účastníků a hodnocení,

k) formu ukončení studia v programu, 

l) maximální, případně minimální počet účastníků,

m) cenovou kalkulaci programu.
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(2) Projekt programu CŽV předkládá pořadateli programu garant CŽV programu.

(3) Pořadatel programu je povinen  vydat  každoročně katalog nabízených programů CŽV pro
daný akademický rok a zveřejnit  ho na webových stránkách OU.

Článek 8
Práva účastníků CŽV

(1) Právo stát se účastníkem studia v programu CŽV má každý, kdo splnil podmínky
přijímacího řízení (čl. 4)  stanovené v projektu programu a  byl přijat ke studiu v tomto
programu.

(2) Účastník studia v programu CŽV má právo na využívání služeb Univerzitní knihovny OU
a dalších informačních služeb a vybavení OU.

(3) Podmínky pro odstoupení ze studia v  programu CŽV včetně podmínek finančních stanoví
pořadatel programu.

Článek 9
Povinnosti účastníků CŽV

(1) Účastník studia v programu CŽV je povinen dodržovat podmínky stanovené projektem
daného programu.

(2) Pořadatel programu stanoví, ve kterých případech může být účastník vyloučen ze studia,
jestliže nesplní požadavky vyplývající z programu CŽV.

Článek 10
Úplata za studium

(1) Úplatu za  program CŽV vybírá, pokud je stanovena, pořadatel programu. 

(2) Formu a termíny splatnosti úplaty za program CŽV stanovené podle odstavce 1 stanovuje
pořadatel programu.

(3) Úhrada  úplaty stanovené podle odstavce 1 je podmínkou pro vydání osvědčení podle čl. 3
odst. 4 až 8. 

(4) Úplatu za program CŽV hradí  účastníci studia, případně právnické subjekty, které si
uskutečnění programu objednaly.

Článek 11
Závěrečná ustanovení

(1) Další podrobnosti o studiu v programech CŽV může v souladu s tímto řádem upravit
předpis pořadatele programu.

(2) Tento řád byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona Akademickým senátem OU dne
22. října  2001.

(3) Tento řád nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy.

***
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Změny Řádu celoživotního vzdělávání Ostravské univerzity v Ostravě byly schváleny podle
§ 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění
dalších zákonů (zákon o vysokých školách), Akademickým senátem Ostravské univerzity
v Ostravě dne 13. května 2002 a dne 24. června 2002.

Změny Řádu celoživotního vzdělávání Ostravské univerzity v Ostravě nabývají platnosti
podle § 36 odst. 4 zákona o vysokých školách  dnem registrace Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy.

 

 doc. Ing. Petr Pánek, CSc., v. r.  
rektor


