
U3V 2017 – doporučení ke studiu 
 

Katalog vzdělávacích akcí  2017/2018 bude k dispozici od 4.4.2017: 
 v tištěné podobě k vyzvednutí v úředních hodinách v CDV (možno i v pátek na hlavní 

budově FF, přestože úřední hodiny nejsou, rádi vyhovíme) 

 současně bude uveřejněn i na našich webových stránkách: www.cdv.ff.cuni.cz 

 součástí  „balíčku“  bude i přihláška, Pravidla pro studium a rozvrh hodin 

 

Pravidla pro studium U3V: 
 podmínkou pro zapsání do studia je maturita + dosažení důchodového věku 
 každý kurz má 9 přednášek (18  vyučovacích hodin) 
 kurzy nabízíme: 
 jednosemestrální – bez ukončení, bez Osvědčení, probíhají v jednom akademickém 

roce, vždy pouze 1 semestr 
 vícesemestrální – probíhají v jednom akademickém roce, zimní i letní semestr, je 

nutné se zapsat do obou semestrů, ukončeny testem nebo závěrečnou písemnou 
prací, Osvědčení o absolvování, účast v Karolinu 

 vícesemestrální/víceleté – 1. ročník/jeden semestr v aktuálním akademickém roce,   
2. ročník/druhý semestr v roce následujícím, do každého ročníku se zapisujete zvlášť. 
Pro postup do 2. ročníku musí být splněny předepsané podmínky (min. 50% účast na 
přednáškách, vždy uvedeno v anotaci kurzu). Osvědčení o absolvování, účast 
v Karolinu. Bez absolvování 1. ročníku se nelze zapsat do 2. ročníku. 

 semináře – většinou pouze v 1 semestru, pro přihlášení je třeba splňovat předepsané 
podmínky – viz anotace semináře v Katalogu 

 ukončení kurzu – závěrečná písemná práce (v rozsahu 10 stran textu) nebo závěrečný 
test. Vše je dobrovolné. Úspěšní absolventi se účastní slavnostního zakončení 
v Karolinu. Každý absolvent obdrží osobní pozvánku. 

 

Přijímání přihlášek:  od  úterý 2.5.2017 
 elektronicky – výhradně na adresu: Anna.Novotna@ff.cuni.cz 

(lze podávat již od 00:01 hod.) přihlášku neposílejte na jiné adresy!!!! 
 osobně – od úterý 2.5.2017 vždy pouze v úředních hodinách 
 místo předání přihlášky: jen v sídle CDV, Jindřišská 27, Praha 1, 5. patro 

úřední hodiny:  Pondělí:    zavřeno 
                            Úterý:       09:00 – 12:00 h. 
                            Středa:     14:00 – 17:30 h. 
                           Čtvrtek:     14:00 – 16:00 h. 
                            Pátek:       výuka na FF UK 

 

Přijetí posluchače a úhrada poplatku: 
 rozhodnutí o přijetí ke studiu bude rozesláno spolu s pozvánkou k zápisu během 

srpna 2017 

 platba je stanovena poplatkem za 1 program, a to ve výši Kč 600,- za semestr, resp. 
Kč 800,- za semestr v případě kurzu „Kondiční cvičení pro seniory“ 

 platbu uhraďte až po obdržení vyrozumění o přijetí ke studiu! 
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