
U3V 2018 – informace ke studiu 
 

Pravidla pro studium U3V: 
 podmínkou pro zapsání do studia je maturita + dosažení důchodového věku (55+ let) 
 každý kurz má 9 přednášek (9 termínů, tj. 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 vzdělávacích programů 

 

Kontakt: 
 studijní referentka pro agendu U3V:  Anna Novotná  
 Anna.Novotna@ff.cuni.cz, tel.: 221.619.811 
 Webové stránky: www.cdv.ff.cuni.cz 
 Sídlo CDV: Jindřišská 27, 5. patro, Praha 1 

úřední hodiny: kromě období od 1. 7. 2018 do 31. 8. 2018 (letní provoz) 
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 (nám. J. Palacha 2, Praha 1) 
 

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

srpna 2018 

 na vyrozumění jsou označeny pouze ty kurzy a semináře, do kterých jste byli zařazeni 

 o nezařazení rozhoduje datum, hodina, minuta a vteřina přijetí vaší přihlášky 

 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“ 

 

Platba: 
Možnosti úhrady:   

 převodním příkazem */ 
 složenkou */ 
 v hotovosti v pokladně fakulty (míst. 123,1. p., hl. budova FF UK, nám. J. Palacha 2) 
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*/ pro zjednodušení identifikace plateb a kontrolu uvádějte do zprávy pro příjemce své 
jméno. 

 Platbu je možné posluchači vrátit pouze před zahájením výuky na základě písemné 
žádosti v důsledku vážných zdravotních nebo rodinných důvodů. 

 

Zápis: 
 K zápisu je nutné předložit:  

o doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání - originál  k nahlédnutí (pouze ti 
posluchači, kteří nemají potvrzení v indexu – razítko Doklad o vzdělání 
ověřen), absolventi střední školy – maturitní vysvědčení, absolventi vysoké 
školy – diplom nebo občanský průkaz, pokud mají titul uveden  

o doklad o zaplacení poplatku (výpis z účtu, útržek složenky, příjmový pokladní 
doklad při placení v pokladně FF UK) 

o výkaz o studiu – index (posluchači, kteří pokračují ve studiu) 
o 1 fotografii - platí pro nově přijaté posluchače, kterým bude teprve „Výkaz o 

studiu v celoživotním vzdělávání“ (index) vystaven. 
 

 Posluchači jsou povinni zapsat se do studia nejpozději do 27. 9. 2018. Bez řádného zápisu 
není možné účastnit se přednášek a seminářů. 
 

 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) a na akcích Klubu posluchačů 
a absolventů U3V na FF UK). Index je nepřenosný (nelze ho zapůjčovat jiným osobám). 

 

 Zápis je možné provést i v zastoupení a to na základě neověřené plné moci.  
 
 

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 
zpravidla 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.  

 Ukončení kurzu – závěrečná písemná práce (v rozsahu 10 stran textu) nebo závěrečný test. 
Forma zakončení je uvedena v anotaci u každého kurzu (viz Katalog vzdělávacích programů 
U3V na FF UK pro akademický rok 2017/2018) a na individuálním rozvrhu výuky daného 
kurzu (obdrží každý posluchač na první přednášce). Vše je dobrovolné. Úspěšní absolventi 
se účastní slavnostního zakončení studia v Karolinu. Každý absolvent obdrží osobní 
pozvánku. Akce se koná zpravidla první týden v červnu (přesný termín určuje rektorát UK). 
 

Organizace studia: 
 výuka se uskutečňuje dle Rozvrhu výuky U3V pro akademický rok 2018/2019 (termíny a 

čas výuky, učebny).  



 rozvrh obdrží všichni zájemci o studium spolu s Katalogem vzdělávacích akcí U3V na FF UK 
a přihláškou od 6. 4. 2018. K zahájení studia již nebudete vyzváni, řiďte se, prosím, 
platným rozvrhem výuky. 

 všechny materiály jsou ke stažení je na www.cdv.ff.cuni.cz – záložka Informace pro 
zájemce. 

 informace o případných změnách ve výuce (změna tématu přednášky nebo lektora) jsou 
uváděny na výše uvedených webových stránkách – záložka Informace pro posluchače. 
Zde najdete i informace k seminárním resp. závěrečným pracím (titulní stránka závěrečné 
práce – ke stažení). 

 aktuální informace ke studiu najdete také na nástěnkách – hlavní budova FF, přízemí, 
před kanceláří č. 33, sídlo CDV, Jindřišská 27, 5. patro, Praha 1. 

 studijní materiály z kurzů (např. prezentace apod.) jsou automaticky rozesílány 
posluchačům – platí za předpokladu, že přednášející tyto materiály poskytne (není 
pravidlem). Doporučujeme zřídit si k tomu účelu mailovou adresu. 

 Pořizování audio a video záznamu na přednáškách je možné pouze s výslovným 
souhlasem lektora, v opačném případě se jedná o porušení autorského zákona. 

 
 

Prezence 
 posluchači jsou povinni se před zahájením každé přednášky zapsat do prezenčních listin, 

které jsou připraveny před učebnami. Prezenční listiny jsme povinni vést pro kontrolu ze 
strany MŠMT. 

 v případě neúčasti na přednášce si, prosím, doplňte důvod vaší nepřítomnosti do kolonky 
při vaší další účasti – není v našich kapacitních možnostech doplňovat prezenční listiny. 
Neposílejte omluvenky ani zprávy od lékaře apod. 

 u prezence též probíhá kontrola indexů. Každý posluchač je povinen se prokázat platným 
indexem ke studiu U3V (jedná se o placené vzdělávání nikoli o veřejné přednášky, na 
které je vstup volný). Index je nepřenosný. 

 
 

Klub posluchačů a absolventů U3V na FF UK 
Působí na FF UK v rámci U3V již od roku 2008. Členství v něm je dobrovolné a bezplatné, 
jedinou podmínkou pro účast na klubových akcích je platný index U3V FF.  
Klub pořádá během akademického roku besedy, vycházky, exkurze a další akce nad rámec 
„klasické“ výuky. Program klubu vytvářejí sami posluchači. Zapojte se tedy i Vy do jeho 
činnosti.  
 
Program klubových akcí je umístěn na webových stránkách a rovněž na nástěnce v přízemí u 
kanceláře č. 33 na hlavní budově FF UK, kde je vyvěšena i prezenční listina, kam se můžete 
zapsat na jednotlivé akce. 
 
Klub má svůj internetový časopis BLOG KLUB, který tvoří sami posluchači naší U3V. I Vy se 
můžete zapojit svými postřehy, články, nápady a své příspěvky zasílat na adresu: 
ff.blogklub@seznam.cz. Časopis je dostupný na webových stránkách www.cdv.ff.cuni.cz    
(U3V – Klub posluchačů a absolventů U3V FF UK – BLOG KLUB). 
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