
Směrnice děkana Lékařské fakulty Masarykovy univerzity č. 

1/2015 
 

Programy celoživotního vzdělávání na Lékařské fakultě 

Masarykovy univerzity  
 

(ze dne 2. února 2015) 

 
V návaznosti na Článek 19 Statutu Masarykovy univerzity a na Článek 10 Řádu 
celoţivotního vzdělávání MU vydávám směrnici, která blíţe upravuje provádění 

celoţivotního vzdělávání na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity:  

 

Čl. l 
Úvodní ustanovení 

 

(1) V souladu s ust. § 60 zák. č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a 

doplnění dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o VŠ“), uskutečňuje 
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity (dále jen LF MU) programy celoţivotního 

vzdělávání (dále jen „PCŢV“). 

(2) Účastníci PCŢV nejsou studenty ve smyslu zákona o VŠ. 

 

Čl. II 
Programy celoživotního vzdělávání 

 

(1) Na LF MU se uskutečňuje zejména následující PCŢV: 

a) vzdělávání v rámci akreditovaného studijního programu,  

b) tematické vzdělávání organizované zpravidla formou kurzu, přednášky, 

semináře, odborného soustředění, přednáškového cyklu  
 

(2) PCŢV dle odst. 1. písm. a) probíhá jako: 

a)  výuka bloku předmětů jednoho semestru či ročníku vybraných akreditovaných 

studijních programů, 
b) výuka jednotlivých předmětů dle výběru účastníka PCŢV 

 

Čl. III 
Podmínky přijetí do PCŽV  

 

(1) Není-li stanoveno pro konkrétní PCŢV jinak, uchazeči se přihlašují elektronicky, 
prostřednictvím speciální aplikace (např. obchodní centrum MU). 

(2) Do PCŢV dle čl.II.,odst. 1 písm. a) mohou být přijati uchazeči, kteří splňují 
následující podmínky: 

a) mají ukončené středoškolské vzdělání s maturitou, popřípadě ukončené 

bakalářské vzdělání příslušného směru, pokud obsah PCŢV dosaţení takového 
vzdělání předpokládá, 

b) úspěšně absolvují přijímací zkoušku do PCŢV, 

c) uzavřou Smlouvu o zajištění studia v rámci PCŢV, 

d) uhradí do dne zahájení PCŢV úplatu podle čl. VI.  

 



(3) Za úspěšně absolvovanou přijímací zkoušku do PCŢV spočívajícím ve výuce bloku 
předmětů prvního ročníku se uznává úspěšné sloţení přijímací zkoušky do 

příslušného akreditovaného studijního programu LF MU pro daný akademický rok. 

V případě, ţe počet úspěšných Uchazečů překročí kapacitní moţnosti LF MU, 
budou uchazeči vybráni na základě počtu bodů získaných v přijímací zkoušce. 

(4) Pro přijímání do PCŢV dle čl. II, odst.1. písm. b)  a čl. II. odst. 2 písm. b) budou 
stanoveny podmínky přijetí pro kaţdý PCŢV zvlášť a zveřejněny v podmínkách 

konkrétního PCŢV. Nebudou-li podmínky pro přijetí stanoveny, má se za to, ţe do 
PCŢV můţe být přijat kaţdý, kdo splňuje podmínky pro zápis do konkrétního 

PCŢV. V případě omezených kapacitních moţností, budou upřednostněni uchazeči, 
kteří podají přihlášku dříve. Rozhodnutím o kapacitních moţnostech PCŢV jsou 

pověřeni vedoucí pracovišť, na kterých PCŢV probíhá.  

(5)  O přijetí do PCŢV je účastník vyrozuměn písemně, nebo elektronicky.  

 

Čl. IV  
Průběh CŽV 

 

(1) Průběh CŢV se řídí Článkem 5 Řádu celoţivotního vzdělávání. 

(2) Účastník PCŢV absolvuje povinné, povinně volitelné, resp. volitelné předměty. 
Jejich rozloţení stanoví studijní plán daného PCŢV.  

(3) V rámci studia PCŢV nejsou uznávány předměty (zkoušky a zápočty z povinných 
a povinně volitelných předmětů), které účastník absolvoval v předchozím studiu 

na MU nebo jiné vysoké škole. 

(4) Účastník PCŢV je povinen plnit si své studijní povinnosti a řídit se studijními 
předpisy platnými pro příslušný akreditovaný studijní program a podmínkami, 

které jsou specifikovány ve Smlouvě o zajištění studia v rámci  PCŢV. 

 

Čl. V 
Ukončení PCŽV 

 

(1) Podmínkou úspěšného ukončení PCŢV je získání předepsaných zápočtů a zkoušek 
z povinných a povinně volitelných předmětů PCŢV.  

(2) O úspěšném ukončení PCŢV se uchazeči na ţádost vydá osvědčení o 
absolvovaném programu nebo evidenční list v souladu s článkem 7 řádu 

celoţivotního vzdělávání MU. 

 

Čl. VI.  
Úplata 

 

(1) Programy CŢV se na LF MU poskytují zásadně za úplatu. Ceník za účast na 

programech příslušného PCŢV tvoří přílohu č. 1 k této směrnici. U PCŢV, které 
nejsou obsaţeny v ceníku, se cena dohodne jako smluvní.  

(2) Uchazeč/účastník PCŢV je povinen uhradit administrativní poplatek spojený se 
zápisem do PCŢV. Výši poplatku stanoví příloha č. 1 k této směrnici. U poplatků za 

zápis do PCŢV, které nejsou obsaţeny v ceníku, se cena dohodne jako smluvní. 

Není-li cena dohodnuta, má se za to, ţe se administrativní poplatek za zápis do 
konkrétního PCŢV neplatí.   

(3) Úhrada za PCŢV dle čl. II, odst.1.  písm. a) a odst. 2. písm. a) je splatná ve dvou 
splátkách a to:  

-  50 procent ceny při zápisu do PCŢV, 



-  50 procent nejpozději před zahájením jarního semestru tj. vţdy do 28.2. 
příslušného roku. 

(4) Úhrada za PCŢV dle čl. II, odst.1. písm. b) a odst. 2. písm. b) je splatná při zápisu 

do PCŢV, není-li mezi účastníkem a LF MU dohodnuto jinak.  

 

Čl. VII. 
Otázky neupravené touto směrnicí 

 
(1) Průběh PCŢV se řídí Řádem celoţivotního vzdělávání Masarykovy univerzity, o 

kterém musejí být uchazeči obeznámeni před zápisem do PCŢV.  

 (2) Další podmínky konkrétního PCŢV budou upraveny smluvně mezi uchazečem/ 

účastníkem PCŢV a LF MU. 

 

Čl. VIII 
Závěrečná ustanovení 

 

(1) Tato směrnice ruší směrnici děkana č. 4/2013 Sb. a její pozdější dodatky 

(2) Tato směrnice nabývá účinnosti dne 2. února 2015  

(3) Nedílnou součástí této směrnice je příloha č. 1 – ceny za účast na programech 

celoţivotního vzdělávání.  

 

 
V Brně dne 2. února 2015 

 
 

 
 

 
Prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc., děkan 

. 

 



Příloha č. 1 – ceny za účast na programech celoţivotního vzdělávání.  

  

 

 
D. Ceník CŢV - studijní programy akreditované v českém jazyce (§ 60 ZVŠ) 

Poř.č. Druh poplatku Částka v Kč Jednotka 

1. Poplatek za zápis do PCŢV v akreditovaném 
studijním programu v českém jazyce 

300 Kč 1 PCŢV (1 přihláška) 

2. Bakal.SP "Ošetřovatelství" 55 000 Kč 1 ročník 

3. Bakal.SP "Ošetřovatelství" 27 500 Kč 1 semestr 

4. Bakal.SP "Ošetřovatelství" -  1 předmět 8 000 Kč 1 předmět/1 semestr 
 

5.  Bakal.SP "Porodní asistence“ 55 000 Kč 1 ročník 

6. Bakal. SP "Porodní asistence“ 27 500 Kč 1 semestr 

7. Bakal. SP "Porodní asistence“ 8 000 Kč 1 předmět/1 semestr 

8. Bakal.SP "Specializace ve zdravotnictví" 75 000 Kč 1 ročník 

9. Bakal.SP "Specializace ve zdravotnictví" 37 500 Kč 1 semestr 

10. Bakal.SP "Specializace ve zdravotnictví" - 1 
předmět 

8 000 Kč 1 předmět/1 semestr 

11. Navazující magisterský SP "Specializace ve 
zdravotnictví" 

55 000 Kč 1 ročník 

12. Navazující magisterský SP "Specializace ve 
zdravotnictví" 

27 500 Kč 1 semestr 

13. Navazující magisterský SP "Specializace ve 
zdravotnictví" - 1 předmět 

8 000 Kč 1 předmět/1 semestr 

14. Magisterský SP "Všeobecné lékařství" 95 000 Kč 1 ročník 

15. Magisterský SP "Všeobecné lékařství" 47 500 Kč 1 semestr 

16. Magisterský SP "Všeobecné lékařství" - 1 
předmět 

10 000 Kč 1 předmět/ 1 semestr 

17. Magisterský SP "Zubní lékařství" 190 000 Kč 1 ročník 

18. Magisterský SP "Zubní lékařství" 95 000 Kč 1 semestr 

19. Magisterský SP "Zubní lékařství" - 1 předmět 10 000 Kč 1 předmět/1 semestr 

 
E. Poplatky týkající se CŢV - studijní programy akreditované v cizím jazyce (§ 60 ZVŠ) 

          

Poř.č. Druh poplatku Částka v Kč Jednotka 

1. CŢV - Magisterský SP "Všeobecné lékařství" 
akred.v AJ - vybrané předměty 

25 000 Kč 1 předmět/1 semestr 

 


