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Pravidla pro studium v rámci Univerzity třetího věku  

na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pro akademický rok 2017/2018 
 

Studium na Univerzitě třetího věku FF UK (dále „U3V“) 

 Univerzita třetího věku je zájmovým, neprofesním studiem občanů na vysokoškolské úrovni.  

 Je určena občanům v seniorském věku (obecně jde o osoby starší 55 let). Výjimku tvoří občané v invalidním 

důchodu, kteří se mohou stát posluchači U3V bez ohledu na věkovou hranici. 

 U3V  je součástí systému celoživotního vzdělávání. Její účastníci mají status posluchačů univerzity, nejsou však 

studenty ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů. 

 Studium v rámci U3V tvoří jednosemestrální kurzy (kurz tvoří 9 přednášek v časovém rozsahu 18 vyučovacích 

hodin), vícesemestrální vzdělávací programy a specializované semináře a workshopy, tematicky zaměřené podle 

oborů akreditovaných v rámci studijních programů na FF UK.  

 Výuka probíhá vždy v akademickém roce (od října do května), výukový den je zpravidla pátek (netýká se 

specializovaných seminářů). Kurzy probíhají v zimním nebo v letním semestru.  

 Organizačním garantem U3V je Centrum dalšího vzdělávání FF UK, odbornou garanci za jednotlivé programy 

mají katedry a ústavy FF UK. 

 

Podmínky přijetí a podávání přihlášek 

 Podmínkou přijetí je řádně vyplněná a včas podaná přihláška ke studiu pro daný akademický rok, ukončené 

středoškolské vzdělání s maturitou a kapacita poslucháren (rozhoduje datum přijetí přihlášky). V případě 

vícesemestrálního programu je nutné si zapsat celý program (zimní i letní semestr), v případě víceletého 

programu se přihláška podává do každého ročníku v příslušném akademickém roce. Zvláštními předpisy je 

upraveno přijetí ke studiu pro absolventy programů U3V, kteří mají zájem pokračovat ve specializovaných 

seminářích nebo workshopech, účast podléhá splnění předepsaných podmínek. Uchazeč se přihlašuje na oba 

dva semestry daného akademického roku, zimní i letní. 

 Podrobné informace k jednotlivým kurzům, jejich anotace i podmínky absolvování jsou uvedeny v Katalogu 

vzdělávacích programů U3V pro akademický rok 2017/2018, který vydává CDV. 

 Uchazeč si může vybrat libovolný počet programů, počet posluchačů v programu je omezen kapacitními 

možnostmi poslucháren. Specializované semináře pro absolventy a workshopy jsou určeny pro max. 25 osob.  

 Formulář přihlášky, Katalog vzdělávacích programů pro akademický rok 2017/2018, včetně rozvrhu hodin, 

budou k dispozici od 4. dubna 2017 (úterý) na www.cdv.ff.cuni.cz  (elektronická verze), v tištěné podobě 

v sídle CDV, Jindřišská 27, 5. patro, Praha 1, (v úředních hodinách) příp. v kanceláři CDV, hlavní budova FF 

UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1, přízemí, č. 33 pouze v pátek (kdy probíhá výuka). V dubnu budou přihlášky 

pouze vydávány. 

 

Přijímání přihlášek (termíny, způsoby):  vyberte pouze 1 možnost podání 

 
Příjem přihlášek: od 2. 5. 2017 (úterý) 

 

do 31. 5. 2017 (středa) 

Způsob podání 

přihlášky: 
osobně v úředních hodinách POUZE v sídle CDV, Jindřišská 27, Praha 1, 

5.p. 

 

 elektronicky výhradně na e-mail: 

lze podávat již od 00:01 hod. dne  2.5.2017 
Anna.Novotna@ff.cuni.cz 
 

  

poštou na adresu: 

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Centrum 

dalšího vzdělávání, nám. J.Palacha 2, 116 38  

Praha 1 

 Přihlášky došlé před tímto termínem, příp. po termínu uzávěrky nebudou akceptovány!   
 

Úřední hodiny:     pondělí   zavřeno 

úterý    09:00 – 12:00 hod. 

středa    14:00 – 17:30 hod. 

čtvrtek    14:00 – 16:00 hod. 

pátek    výuka na FF UK 

http://www.cdv.ff.cuni.cz/
mailto:Anna.Novotna@ff.cuni.cz
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Přijetí uchazeče 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 600,- Kč za semestr. V případě „Kondičního  

    cvičení“ je poplatek stanoven ve výši 800,- Kč za semestr (v ceně je zahrnut pronájem tělocvičny). 

 Platbu uhraďte až po obdržení vyrozumění o přijetí ke studiu! 

 Možnosti úhrady:      převodním příkazem */ 

složenkou */ 

v hotovosti v pokladně fakulty (míst. 123,1. p., hl. budova FF UK, nám. J. Palacha 2). 

 Platbu je možné posluchači vrátit pouze před zahájením výuky na základě písemné žádosti v důsledku  

    vážných zdravotních nebo rodinných důvodů. 

*/ pro zjednodušení identifikace plateb a kontrolu uvádějte do zprávy pro příjemce své jméno. 

 

Zápisy ke studiu: 

 Zápisy ke studiu v rámci U3V budou probíhat od 4. do 23. září 2017, posluchači budou vyzváni k zápisu 

pozvánkou.  

 K zápisu je třeba předložit:  

o doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání - originál (pouze ti posluchači, kteří nemají ověřeno 

v indexu – razítko Doklad o vzdělání ověřen), 

o doklad o zaplacení poplatku (výpis z účtu, útržek složenky, příjmový pokladní doklad), 

o výkaz o studiu – index, 

o 1 fotografii - platí pro nově přijaté posluchače, kterým bude teprve „Výkaz o studiu 

v celoživotním vzdělávání“ (index) vystaven. 

 Individuální zápisy lze uskutečnit pouze ve výjimečných případech v důsledku vážných zdravotních 

    nebo rodinných důvodů na základě písemné žádosti. 

 Posluchači jsou povinni zapsat se do studia nejpozději do 29.9.2017. Bez řádného zápisu není možné 

   účastnit se přednášek a seminářů. 

 Novým posluchačům U3V bude vystaven Výkaz o studiu na vysoké škole (index).  

 Index je úředním dokladem, který vystavuje CDV, není dovoleno do něj cokoli vpisovat ani opravovat. Index 

opravňuje posluchače k účasti na zapsaných přednáškách a seminářích, využívání studovny pro 

 seniory (internet, elektronická pošta). 

 

 

 

 

Informace ke studiu a zakončení studia: 

 Podmínkou absolvování programu U3V je splnění stanovených podmínek pro jeho úspěšné ukončení, přičemž 

jednou z podmínek úspěšného ukončení je prezenční účast na výuce v rozsahu minimálně 50 %. 

 Posluchači, kteří splní požadované podmínky (vypracování a odevzdání závěrečné písemné práce v rozsahu 10 

stran textu, příp. úspěšné složení testu), získají Osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání 

Univerzita třetího věku. O způsobu předání osvědčení absolventům rozhoduje uskutečňovatel programu U3V.  

 

 

                    

V Praze dne 18.1.2017 

 

       

 

 

 

Ing. Ilona Kellerová v.r.                                                                              Mgr. Jan Bičovský, Ph.D. v.r.               

      vedoucí CDV                                             děkan pro přijímací řízení a vnější vztahy           


