Datum vydání: 28. 4. 2017
Č. j.: S23/13900/2017
Za věcnou stránku odpovídá: doc. Ing. Vladimír Fuis, Ph.D., proděkan FSI
Účinnost: 28. 4. 2017
Závaznost: Fakulta strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně
Nahrazuje: Směrnice děkana č. 2/2016
Doplňuje: Počet stran: 3
Počet příloh: Rozdělovník: ředitelé ústavů, studijní oddělení, systémový integrátor, proděkani

POKYN DĚKANA Č. 5/2017
Pravidla pro studium v kurzech celoživotního vzdělávání
v akademickém roce 2017/18
Tento pokyn se týká kurzů celoživotního vzdělávání (dále jen CŽV) uskutečňovaných podle § 60
zákona č. 111/1998Sb., o vysokých školách, v platném znění (dále jen zákon), v rámci
akreditovaných studijních programů (body 1, 2 a 3) a mimo tento rámec (bod 4).
1. Pravidla studia v kurzech CŽV v rámci akreditovaných studijních programů
a) Kurzem CŽV v rámci akreditovaných studijních programů se rozumí jednotlivý předmět
akreditovaného studijního programu na FSI, který tvoří obsahovou náplň tohoto kurzu. Mezi
předměty studované v rámci kurzu CŽV nelze zařadit Bakalářský a Diplomový projekt. Tyto
předměty se mohou studovat pouze v rámci studijních plánů akreditovaných studijních
programů.
Programem CŽV se rozumí souvislý soubor kurzů, přičemž název programu CŽV je
„Základy strojního inženýrství“. Účast v CŽV je zpoplatněna.
b) Určení kurzu. Kurzy CŽV jsou určeny pro studenty akreditovaných studijních programů,
kteří zanechali studia, nebo jim bylo studium ukončeno pro nesplnění studijních povinností
a hodlají znovu žádat o přijetí do studia. Kurzy CŽV nejsou určeny pro studenty, kteří mají
přerušené studium. Dále jsou kurzy určeny pro uchazeče o zájmové studium a pro uchazeče
z praxe. Kurzy CŽV nejsou uzavřeny získáním akademického titulu.
c) Podmínky přijetí. Uchazeč podává elektronickou přihlášku (viz bod 2 níže) a na základě
této přihlášky je sepsána smlouva mezi účastníkem CŽV a FSI, která stanoví zejména:
- cenu kurzů CŽV a pravidla jejich úhrady,
- povinnosti fakulty a povinnosti účastníka CŽV a
- podmínky následného přechodu absolventa CŽV do akreditovaného studijního programu
FSI.
d) Podmínka pro současné studenty FSI. Účastník CŽV nesmí mít aktivní ani přerušené
studium akreditovaného studijního programu na FSI.
e) Pravidla studia v CŽV. Na studium v kurzech CŽV se vztahuje časový plán výuky
a v přiměřené míře Studijní a zkušební řád VUT a ostatní studijní předpisy FSI.
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S příslušnými ustanoveními studijního a zkušebního řádu VUT pro studium
v akreditovaných studijních programech se shodují zejména: podmínky konání zápočtů
a zkoušek, způsob zakončení předmětu a způsob klasifikace.
f) Práva účastníků CŽV. Účastníci kurzů CŽV mají právo na individuální konzultace
u pedagogicko-vědeckých pracovníků fakulty, na využívání knihoven, učeben, laboratoří
a další infrastruktury fakulty v přiměřeném rozsahu, odpovídajícím rozsahu studovaných
předmětů. Účastníci kurzů CŽV nemají statut studenta a nejsou členy akademické obce.
g) Pravidla ukončení kurzů CŽV. Absolventům, kteří předepsaným způsobem úspěšně
ukončí CŽV, bude na požádání vydán doklad o vykonaných zkouškách, ve kterém budou
vyznačeny názvy všech úspěšně zakončených předmětů, jejich kreditové ohodnocení
a dosažená kvalifikace.
2. Vstup uchazečů do CŽV
a) Do kurzů CŽV se podává výhradně elektronická přihláška v termínu od 1. 7. 2017
do 31. 8. 2017.
b) Administrativní poplatek za přihlášku do CŽV činí 550,- Kč a musí být uhrazen
nejpozději do 31. 8. 2017. Na přihlášky a úhrady doručené po stanoveném termínu nebude
brán zřetel.
c) Po zaplacení přihlášky je uchazeč o studium převeden do kurzu CŽV a poté si uchazeč
zaregistruje elektronicky předměty ve svém individuálním plánu ve STUDIS-u, které chce
v rámci CŽV studovat v zimním a letním semestru. V termínu do 8. 9. 2017 současně
provede elektronický zápis. Pokud si uchazeč v uvedeném termínu nezaregistruje
předměty a neprovede elektronický zápis, nebude do CŽV přijat.
d) Při registraci předmětů musí být zachována jejich návaznost (zejména u studia cizích
jazyků).
e) Přihlašovací VUT heslo a VUT login do STUDIS-u zůstávají stejné jako v předchozím
ukončeném studiu na FSI.
f) Platba za kurz CŽV vychází z počtu kreditů u jednotlivých zapsaných předmětů a činí
700,- Kč / 1 kredit. Rozhoduje počet kreditů v kartě předmětu (viz např. přehled na portálu
VUT).
g) Účastník kurzu CŽV je povinen platbu za kurz uhradit nejpozději do 30. 9. 2017. Pokud
se tak nestane, bude mu studium v CŽV ukončeno.
h) Pokud uchazeč uhradil veškeré (kompletní) poplatky za kurz CŽV a zejména z vážného
zdravotního důvodu nemůže absolvovat příslušný zimní nebo letní semestr, poměrná část
ceny mu bude vrácena pouze na základě písemné podané a řádně zdůvodněné žádosti.
V opačném případě se částka nevrací.
i) Účastníci CŽV nemají statut studenta podle příslušného zákona o VŠ. Mají pouze statut
účastníka celoživotního vzdělávání. Účastník nesmí mít aktivní ani přerušené studium
na FSI.
j) Evidence účastníků a výkaz o studiu je pouze v elektronické podobě.
k) Uchazeči budou informováni o svém zařazení do CŽV dopisem, v němž bude uvedeno
konkrétní datum a místo zápisu.
l) Mezi FSI a účastníkem CŽV je podepsána závazná Smlouva o celoživotním vzdělávání
na příslušný akademický rok.
m) Uchazeč se stává účastníkem kurzu CŽV dnem zápisu a podpisem smlouvy do programu
CŽV. Zápis do CŽV se zpravidla uskuteční v týdnu před začátkem výuky v zimním
semestru příslušného akademického roku.
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3. Přijetí zpět do řádného studia po ukončení CŽV
a) Uchazeč o přijetí zpět do řádného studia podá přihlášku ke studiu v obvyklém termínu
pro FSI (od 1. 1. 2018 do 31. 3. 2018 do BS a NMS) a uhradí příslušný administrativní
poplatek, který činí 600,- Kč za elektronickou přihlášku (650,- Kč za papírovou).
b) Uchazeč podává přes STUDIS elektronickou žádost o uznání předmětů všech
předchozích studií, včetně CŽV (nejpozději do data zápisu zpět do studia) - viz Směrnice
děkana č. 1/2013 o uznávání studijních povinností.
c) Zkoušky z absolvovaných předmětů však nesmí být starší než 5 let k datu podání této
žádosti, přičemž rozhoduje datum absolvování zkoušky. Dále se neuznávají předměty
s klasifikací „D“ a „E“.
d) Podle článku 23, odst. 4 Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně lze konat poslední část
státní závěrečné zkoušky nejpozději dva roky po uplynutí standardní doby studia
ve studijním programu.
e) Účastníci CŽV budou přijati, pouze pokud úspěšně složí přijímací zkoušku v rámci
běžného přijímacího řízení. K přijímací zkoušce budou pozváni písemně.
4. Kurzy CŽV uskutečňované mimo rámec akreditovaných studijních programů
a) Tyto kurzy jsou vytvářeny na základě veřejné (společenské) poptávky. Nabídku tohoto
studia na FSI již tradičně tvoří přípravné kurzy k přijímacím zkouškám, zájmové kurzy, dále
kurzy, které jsou organizovány jednotlivými ústavy, včetně kurzů Univerzity třetího věku.
Uchazečům jsou zpravidla nabízeny za úplatu.
b) Navrhovatelem programu (kurzu) je ředitel ústavu. K finanční stránce návrhu se vyjadřuje
tajemník fakulty. Návrh schvaluje děkan.
c) Na konci kurzu jsou absolventům vydána Osvědčení o absolvování kurzu celoživotního
vzdělávání.
d) Informace o jednotlivých kurzech jsou obvykle zveřejněny na začátku akademického roku
na internetových stránkách jednotlivých ústavů FSI.
Tento pokyn vstupuje v platnost dnem uvedeným v jeho záhlaví a ruší platnost Směrnice děkana
č. 2/2016.

doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D.
děkan
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