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Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze se podle § 27 odst. 1 písm. 

b) a § 33 odst. 2 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění 

dalších zákonů (zákon o vysokých školách) usnesl na tomto Řádu celoživotního vzdělávání 

Filozofické fakulty, jako jejím vnitřním předpisu: 

 

Článek 1   

Úvodní ustanovení 

1. Tento řád upravuje v souladu s Řádem celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy 

v Praze (dále jen „univerzita“) bližší podmínky celoživotního vzdělávání na Filozofické 

fakultě (dále jen „fakulta“). 

 

Článek 2   

Základní ustanovení 

1. Celoživotním vzděláváním se rozumí takové druhy vzdělávání, které doplňují, prohlubují, 

obnovují  nebo rozšiřují vědomosti, dovednosti a kvalifikaci jeho účastníků a jsou 

poskytovány mimo rámec studijních programů v rámci prezenční nebo kombinované 

formy studia. 

2. Účastník celoživotního vzdělávání není studentem podle zákona o vysokých školách. 

3. Filozofická fakulta (Centrum dalšího vzdělávání) vede matriku účastníků, která slouží 

k evidenci o účastnících a ke statistickým účelům. 

 

Článek 3   

Program celoživotního vzdělávání 

1. Program celoživotního vzdělávání (dále jen „vzdělávací program“) může být 

uskutečňován v českém nebo jiném jazyce prezenční, distanční nebo kombinovanou 

formou , a to zejména jako: 

a) zájmový 

i. vzdělávání  tématické, zpravidla cyklus, kurz, odborné soustředění,      

přednáška, seminář 

ii. univerzita  třetího věku 

 

b) b) orientovaný na výkon povolání 

i. kvalifikační a rekvalifikační 

ii. profesní, rozvíjející profesní kompetenci 

iii. doplňující, rozšiřující 
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Programy v rámci Univerzity třetího věku sestávají z tématicky zaměřených cyklů přednášek 

a seminářů nabízených jednotlivými součástmi fakulty (katedry, ústavy, příp. Centrem dalšího 

vzdělávání fakulty). Bližší podmínky stanoví interní pravidla pro studium U3V. 

 

2. Vzdělávací programy celoživotního vzdělávání vyhlašuje děkan fakulty na základě 

katedrami nebo ústavy předložených projektů vzdělávacích programů, schválených 

děkanem. 

3. Vzdělávací  program celoživotního vzdělávání je uskutečňován poskytovatelem, kterým 

může být: 

a) katedra 

b) ústav 

c) příp. jiná součást fakulty. 

4. Informace o vzdělávacím programu celoživotního vzdělávání a podmínkách přijetí musí 

být v dostatečném časovém   předstihu zveřejněny způsobem k tomu obvyklým a uchazeč 

o celoživotní vzdělávání (dále jen „uchazeč“) má mít možnost se s nimi seznámit. 

5. Popis  vzdělávacího programu musí  být  zpracován a českém jazyce (body a. - h.) a 

anglickém jazyce (body a. – f. , ve formě základní, stručné informace k programu) a musí 

obsahovat následující náležitosti: 

a. název, typ a formu studia v programu (prezenční, distanční, kombinovaná), v příp. 

že má kurz akreditaci MŠMT číslo akreditace 

b. charakteristiku programu (anotace),  případně profil absolventa 

c. požadované předpoklady uchazeče, způsob přijetí ke studiu 

d. časový a obsahový plán programu 

e. formy výuky a ověřování znalostí účastníků a hodnocení 

f. způsob ukončení studia 

g. jméno garanta programu 

h. cenovou kalkulaci programu. 

 

Článek 4   

Přijímání do vzdělávacích programů 

1. Zájmový vzdělávací program je zpravidla určen uchazečům s ukončeným středoškolským 

vzděláním. 

2. Podmínky přijímání do vzdělávacích programů Univerzity třetího věku jsou stanoveny 

opatřením děkana fakulty, které je aktualizováno pro každý akademický rok (Pravidla 

organizace a studia v rámci U3V pro příslušný akademický rok). 

3. Vzdělávací program orientovaný na výkon povolání je určen uchazečům s ukončeným 

vysokoškolským nebo středoškolským vzděláním. Studia se účastní zájemci zpravidla 

v oboru, který absolvovali na vysoké škole, nebo v oboru příbuzném, popřípadě i jiném, 
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pokud v něm potřebují získat nové vědomosti nebo prohloubit znalosti a dovednosti  

k výkonu svého povolání. 

4. Uchazeče přijímá ke studiu v programu celoživotního vzdělávání fakulta podle podmínek 

přijetí ke studiu a kapacitních možností fakulty. Počet přijímaných uchazečů stanoví 

garant programu. 

 

Článek 5   

Průběh a organizace vzdělávacího programu 

1. Studium v programu celoživotního vzdělávání je založeno na absolvování předmětů 

v rozsahu předepsaném vzdělávacím programem celoživotního vzdělávání. K úspěšnému 

ukončení programu celoživotního vzdělávání musí účastník splnit všechny podmínky 

předepsané programem celoživotního vzdělávání. 

  

Článek 6   

Ukončení vzdělávacího programu 

1. Absolventům zájmového programu je vydáno osvědčení o absolvovaném studiu na 

základě splnění požadavků stanovených v programu kurzu (docházka, závěrečná ústní 

zkouška, závěrečná písemná zkouška, test, popř. jiné). 

2. Podmínkou absolvování programu orientovaného na výkon povolání je vykonání 

závěrečné zkoušky, jejíž součástí může být písemná práce. Absolventům vydá univerzita 

osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání, na kterém je uvedena 

způsobilost, kterou absolvent ukončením studia získal a doklad o složených zkouškách 

s uvedením klasifikace jednotlivých předmětů závěrečné zkoušky. 

 

Článek 7  

Úhrada za vzdělávací program celoživotního vzdělávání 

1. Výši platby 

a) za uskutečňování vzdělávacího programu stanoví na základě kalkulace děkan, 

příp. vedoucí katedry/ředitel ústavu nebo jiného pracoviště fakulty, 

b) za vydání osvědčení o absolvovaném studiu v programu stanoví rektor 

univerzity. 

2. Úhrada platby se prokazuje nejpozději při zahájení vzdělávacího programu, podrobnosti, 

včetně způsobu zaplacení, určí děkan, příp. vedoucí katedry/ředitel ústavu. 

3. Úhrada platby je podmínkou pro vydání osvědčení  podle čl. 6. 
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Článek 8 

Ustanovení společná a závěrečná 

1. Další podrobnosti o vzdělávacích programech celoživotního vzdělávání může v souladu 

s tímto řádem upravit opatření děkana fakulty. 

2. Tento řád byl schválen Akademickým senátem fakulty dne 11.3.2010. 

3. Tento předpis nabývá platnosti dnem schválení akademickým senátem univerzity.1 

4. Tento předpis nabývá účinnosti prvním dnem akademického roku 2010/2011. Zrušuje se 

řád celoživotního vzdělávání fakulty ze dne 1. 10. 1999 ve znění pozdějších změn a 

doplňků. 

 

 

……………………………………                                                 

Mgr. Petr Christov, Ph.D. 

Předseda Akademického senátu FF UK                                                                

 

 

………………………………….. 

PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. 

Děkan 

 

 

………………………………………….. 

Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc. 

Předseda Akademického senátu UK 

                                                 
1 § 9 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách. Tento předpis byl schválen akademickým senátem univerzity 

dne 28.5.2010 


