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Opatření děkana č. 3/2019 
 

Podmínky přijímání zájemců, pravidla uskutečňování a 

organizace programu celoživotního vzdělávání Univerzita třetího 

věku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy 

 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

1. Program celoživotního vzdělávání Univerzita třetího věku na Filozofické fakultě 

Univerzity Karlovy (dále jen „program U3V“ a „fakulta“) je zájmovým, neprofesním 

programem na vysokoškolské úrovni. Je součástí systému celoživotního vzdělávání na 

Univerzitě Karlově. Jeho účastníci mají status posluchačů univerzity, nemají však právní 

postavení studenta ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a 

doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.1 

2. Toto opatření navazuje na: 

a) ustanovení § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění 

dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“), 

b) čl. 33 Statutu Univerzity Karlovy, v platném znění, 

c) Řád celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy, v platném znění, 

d) čl. 35 Statutu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, v platném znění, 

e) opatření rektora č. 39/2017, Podmínky přijímání zájemců, pravidla uskutečňování a 

organizace programu celoživotního vzdělávání Univerzita třetího věku, v platném 

znění, 

a stanovuje další podmínky přijímání zájemců, pravidla uskutečňování a organizace 

programu U3V na fakultě. 

 

Čl. 2 

Pravidla organizace 

Organizačním garantem programu U3V je Centrum dalšího vzdělávání děkanátu fakulty. 

Odbornými garanty jednotlivých vzdělávacích programů U3V jsou příslušné základní součásti 

fakulty. 

 

                                                 
1 § 60 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. 



 

Čl. 3 

Přijímání do jednotlivých vzdělávacích programů U3V 

1. Nabídka vzdělávacích programů U3V se řídí Katalogem vzdělávacích programů U3V 

fakulty (dále jen „Katalog U3V“) pro příslušný akademický rok. 

2. Do programu U3V na fakultě mohou být přijati pouze zájemci s úplným středním 

vzděláním ukončeným maturitní zkouškou a s trvalým pobytem na území České 

republiky, kteří buď dovršili 60 let věku, nebo pobírají invalidní důchod bez ohledu na 

věk.  

3. Další podmínkou přijetí do programu U3V je řádně vyplněná a včas podaná přihláška do 

konkrétního vzdělávacího programu U3V pro daný akademický rok. 

4. Počet účastníků jednotlivých vzdělávacích programů U3V je kapacitně omezen. U 

některých programů je kapacita předem stanovena v Katalogu U3V, u jiných odpovídá 

kapacitě posluchárny. Zájemci jsou do jednotlivých vzdělávacích programů U3V přijímáni 

postupně podle okamžiku doručení svých přihlášek až do naplnění kapacity příslušného 

programu. 

5. Úspěšní zájemci obdrží vyrozumění o zařazení do programu U3V a pozvánku k zápisu se 

stanoveným termínem zápisu.    

 

Čl. 4 

Úplata za uskutečňování programu U3V 

1. Vzdělávání v rámci programu U3V je bezplatné, účastník programu hradí pouze náklady 

na administrativní zajištění své účasti v programu.  

2. Vedoucí Centra dalšího vzdělávání děkanátu fakulty může rozhodnout o vrácení úhrady 

nákladů na administrativní zajištění účasti v programu U3V v případě, že se účastník z 

vážných zdravotních nebo rodinných důvodů nemůže programu zúčastnit, pokud o to 

před zahájením konkrétního programu písemně požádá. 

 

Čl. 5 

Zápis do programu U3V 

1. Dnem zápisu do konkrétního programu U3V se přijatý zájemce stává účastníkem 

programu U3V. 

2. Individuální zápisy lze uskutečnit pouze ve výjimečných případech v důsledku vážných 

zdravotních nebo rodinných důvodů na základě písemné žádosti. 

 
 
 
 
 



 

Čl. 6 

Realizace a absolvování programu U3V 

1. Jednotlivý vzdělávací program U3V může být uskutečňován jako jednosemestrální nebo 

vícesemestrální. 

2. Zájemce si může vybrat libovolný počet programů.  

3. V případě vícesemestrálního programu je nutné si zapsat celý program (zimní i letní 

semestr), v případě víceletého programu se podává samostatná přihláška do každého 

ročníku v příslušném akademickém roce.  

4. Úspěšně ukončit (absolvovat) program U3V lze pouze v případě splnění podmínek, které 

jsou stanoveny u každého kurzu individuálně a zveřejněny v Katalogu U3V. Jednou 

z těchto podmínek je vždy prezenční účast na výuce v rozsahu minimálně 50 %.   

5. Absolventům jednotlivých programů U3V vydá Univerzita Karlova osvědčení. O způsobu 

předání osvědčení absolventům rozhoduje fakulta jakožto uskutečňovatel programu U3V. 

 

Čl. 7 

Závěrečné ustanovení 

Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dne 1. 2. 2019. 

 
 
V Praze dne 1. 2. 2019 
Č. j.: 2019UKFF01967 
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