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I.  

ZMĚNY A DOPLNĚNÍ  

ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

MASARYKOVY UNIVERZITY 

 

Článek 1 

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity se mění a doplňuje takto: 

1. V čl. 1 se  slova „v Brně“ zrušují. 

2. V čl. 2 odst. 1 se  slova „a neomezují“ zrušují. 

3. V čl. 2 odst. 2 se  slova „o vysokých školách“ zrušují. 

4. V čl. 3 odstav 2 až 5 znějí: 

„(2) Program může být uskutečňován v českém nebo jiném jazyce v prezenční nebo distanční 
formě vzdělávání nebo jejich kombinaci, a to zejména jako: 

a) vzdělávání v rámci akreditovaného studijního programu, 

b) specializační vzdělávání, 

c) rozšiřující vzdělávání, 

d) doplňující vzdělávání, 

e) rekvalifikační vzdělávání, 

f) tematické vzdělávání organizované zpravidla formou: 

fa) kurzu, 

 fb) přednášky, 

 fc) semináře, 

 fd) odborného soustředění, 

 fe) přednáškového cyklu, 

g) Univerzita třetího věku. 

(3) Program může být uskutečňován součástmi MU. 

(4) Program, včetně jeho zaměření podle odstavce 1 a formy vzdělávání podle odstavce 2, 
vyhlašuje vedoucí zaměstnanec součásti MU. Popis programu musí být zveřejněn nejméně 
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jeden měsíc před uplynutím termínu pro podávání přihlášek na úřední desce MU a příslušné 
součásti MU. Popis programu musí obsahovat následující náležitosti:  

a) přesný název programu,  

b) charakteristika programu, případně profil absolventa,  

c) požadované předpoklady uchazeče, způsob přijetí do vzdělávacího programu,  

d) způsob zahájení vzdělávání,  

e) časový a obsahový plán programu,  

f) formy výuky a kontrola vzdělávání,  

g) způsob ukončení vzdělávání. 

 „(5) Vedoucí zaměstnanec součásti MU sdělí údaje podle odstavce 4 neprodleně po vyhlášení 
programu Studijnímu odboru rektorátu MU.“. 

5. V názvu čl. 4 se slovo „studiu“ nahrazuje slovem „vzdělávání“. 

6. V čl. 4 odstavec 1 zní: 

„(1) Uchazeče přijímá do programu vedoucí zaměstnanec součásti MU podle kapacitních 
možností a v souladu s vnitřní normou součásti MU, pokud je vydána. Podmínky přijetí do 
vzdělávacího programu a počet přijímaných uchazečů stanoví vedoucí zaměstnanec součásti 
MU.“. 

7. V čl. 4 odst. 2 se slova „Ke studiu v programu“ nahrazují slovy „Do vzdělávacího 
programu“ a slova „písm. b)“ se nahrazují slovy „písm. a)“. 

8. V názvu čl. 5 se slovo „studia“ nahrazuje slovem „vzdělávání“. 

9. V čl. 5 odst. 2 se písmena  „a), c) a d)“ nahrazují písmeny  „b) až g)“. 

10. V čl. 5 odst. 3 se slova „písm. b)“  nahrazují slovy „písm. a)“ a slova „studia v“  nahrazují 
slovem „vzdělávacího“. 

11. V názvu čl. 6 se slovo „studia“ nahrazuje slovem „vzdělávání“. 

12. V čl. 6 odstav 1 a 2 znějí: 

„(1) Harmonogram vzdělávání v programu podle čl. 3 odst. 2 písm. a) je identický 
s harmonogramem akademického roku podle Studijního a zkušebního řádu MU. 

 (2) Harmonogram vzdělávání v programu podle čl. 3 odst. 2 písm. b), c), d), e), f), g) určuje 
vedoucí zaměstnanec součásti MU, a to nejpozději k datu přijímání přihlášek ke studiu 
v programu.“. 

13. V čl. 6 odst. 3 se slova „poskytovatele CŽV“  nahrazují slovy „součásti MU“. 

14. V názvu čl. 7 se slovo „studia“ nahrazuje slovem „vzdělávání“. 

15. V čl. 7 odstav 1 a 2 znějí: 

„(1) MU vydá absolventům programu podle čl. 3 odst. 2 písm. a), b), c), d), e), fa), g) 
osvědčení o absolvovaném programu, u programu podle čl. 3 odst. 2 písm. fb), fc), fd), fe) 
vydá MU absolventům evidenční list. 

(2) Podmínkou absolvování programu je splnění požadavků na jeho ukončení.“. 
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16. V čl. 7 se odstavec 4  zrušuje. 

17. Článek . 8 včetně nadpisu zní: 

„Článek 8 
Úplata 

(1) Výši úplaty za vzdělávání v programu stanoví příslušná součást MU ceníkem, pokud se 
cena nedohodne jako smluvní. 

(2) Ceník, který též může být součástí podmínek přijetí do vzdělávacího programu, a způsob 
uhrazení určí vedoucí zaměstnanec součásti MU. 

(3) Uhrazení úplaty nebo její části stanovené podle odstavce 1 se prokazuje zpravidla 
nejpozději při zahájení vzdělávání v programu.“.  

18. V čl. 10 odstavec 1 zní: 

„(10) Součást MU může v souladu s tímto řádem upravit další podrobnosti o postavení, 
právech a povinnostech účastníků CŽV vlastní vnitřní normou. 

19. V čl. 10 odst. 2 se slova „poskytovatele CŽV“ nahrazují slovy „součásti MU“. 

 

Článek 2 

1. Tyto změny a doplnění Řádu celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity byly 
schváleny podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně 
a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, 
Akademickým senátem Masarykovy univerzity dne ??. ……. 2009. 

2. Tyto změny a doplnění Řádu celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity nabývají 
platnosti podle § 36 odst. 4 zákona o vysokých školách dnem registrace Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy. 

3. Tyto změny a doplnění Řádu celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity nabývají 
účinnosti dnem 1. září 2009. 

 

 

 

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M., v. r. 

rektor 


