Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 zákona
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon
o vysokých školách), dne 25. června 2010 pod čj. 16 979/2010-30 Řád celoživotního
vzdělávání Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.

..........................................
doc. Ing. V. Vinš, CSc.
ředitel odboru vysokých škol

Řád
celoživotního vzdělávání
na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze
ze dne 25. června 2010

Článek 1
Úvodní ustanovení
Tento řád upravuje podmínky celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemickotechnologické v Praze (dále jen „VŠCHT Praha“) v souladu s ustanovením § 60 zákona
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“).
Článek 2
Obecná ustanovení
(1) Celoživotním vzděláváním se rozumí takové druhy vzdělávání, které umožňují získávat
jeho účastníkům znalosti, doplňovat, prohlubovat, obnovovat nebo rozšiřovat vědomosti,
dovednosti, kvalifikaci a odbornou způsobilost k výkonu specializované činnosti. Tento
způsob vzdělávání je otevřený zájemcům různého věku, odborného zaměření a předchozího vzdělávání.
(2) VŠCHT Praha v rámci své vzdělávací činnosti poskytuje programy celoživotního vzdělávání orientované na výkon povolání nebo zájmově.
(3) Programy celoživotního vzdělávání jsou uskutečňovány:
a) v rámci akreditovaných bakalářských a magisterských studijních programů,
b) mimo rámec akreditovaných studijních programů.
(4) Účastník celoživotního vzdělávání není studentem podle zákona; práva a povinnosti stanovené ve vnitřních předpisech VŠCHT Praha se na tohoto účastníka vztahují přiměřeně.
(5) VŠCHT Praha poskytuje studium v programech celoživotního vzdělávání bezplatně nebo
za úplatu.
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ČÁST PRVNÍ
PROGRAMY CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI
BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ
Článek 3
(1) Programy celoživotního vzdělávání v rámci bakalářských a magisterských studijních programů uskutečňovaných fakultami VŠCHT Praha podle svého zaměření slouží:
a) k získání nebo rozšíření kvalifikace v dílčích oblastech bakalářských a magisterských
studijních programů,
b) k prohloubení a rozšíření znalostí získaných studiem na střední škole,
c) jako příprava ke studiu v akreditovaných bakalářských a magisterských studijních
programech uskutečňovaných fakultami VŠCHT Praha s částečným uznáním splněných
studijních povinností, které jsou individuálně stanoveny v jednotlivých projektech studia
celoživotního vzdělávání (dále jen „projekt studia“).
(2) Studium v programu celoživotního vzdělávání v rámci bakalářských a magisterských studijních programů je poskytováno za úplatu. Výše úplaty a její splatnost je součástí projektu
studia. Výše úplaty je stanovena na základě kalkulace provedené kvestorem.
Článek 4
Přijímání ke studiu
(1) VŠCHT Praha přijímá ke studiu v programu celoživotního vzdělávání v rámci bakalářských a magisterských studijních programů:
a) žáky 4. ročníků středních škol, které poskytují úplné střední nebo úplné střední odborné
vzdělání,
b) studenty vysokých škol,
c) uchazeče, kteří mají úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání, vyšší odborné
vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání.
(2) Přijímání ke studiu se zahajuje podáním písemné žádosti o přijetí ke studiu doručené
VŠCHT Praha prostřednictvím děkana fakulty, která je garantem celoškolského programu
celoživotního vzdělávání VŠCHT Praha, do termínu stanoveného v projektu studia.
(3) Žádost o přijetí ke studiu musí obsahovat:
a) název programu celoživotního vzdělávání,
b) název fakulty, která je garantem programu celoživotního vzdělávání,
c) jméno, příjmení a osobní údaje uchazeče, adresu pro doručování,
d) název a sídlo střední školy, vyšší odborné školy nebo vysoké školy, kterou uchazeč absolvoval nebo studuje,
e) u žáků a studentů potvrzení o studiu,
f) u absolventů doklad o ukončení studia,
g) písemné prohlášení uchazeče, že byl seznámen s projektem studia, který je součástí programu celoživotního vzdělávání.
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(4) Počet uchazečů přijímaných ke studiu je omezen maximálním a minimálním počtem, který
je uveden v projektu studia. V případě většího počtu uchazečů rozhoduje o přijetí datum
podání žádosti o přijetí ke studiu a v případě menšího počtu než je minimální, není studium
zahájeno.
(5) Podáním žádosti o přijetí ke studiu do termínu uvedeného v odstavci 2, uzavřením smlouvy, ve které jsou upraveny práva a povinnosti smluvních stran (účastník studia, VŠCHT
Praha) a uhrazením úplaty za studium ve výši a v termínu stanoveného v projektu studia
splnil uchazeč podmínky pro přijetí ke studiu v programu celoživotního vzdělávání v rámci
bakalářských a magisterských studijních programů uskutečňovaných fakultami VŠCHT
Praha a obdrží o tom od VŠCHT Praha prostřednictvím fakulty, která je garantem programu celoživotního vzdělávání, písemné rozhodnutí. Toto rozhodnutí je konečné. V případě,
že uchazeč některou z uvedených podmínek nesplní, není ke studiu v programu celoživotního vzdělávání v rámci bakalářských a magisterských studijních programů uskutečňovaných fakultami VŠCHT Praha přijat.
Článek 5
Zápis do studia
(1) Účastník studia v programu celoživotního vzdělávání v rámci bakalářských a magisterských studijních programů se zapisuje do studia způsobem a ve lhůtě stanovené děkanem
fakulty, která je garantem celoškolského programu celoživotního vzdělávání.
(2) Dnem zápisu se stává přijatý uchazeč o studium účastníkem studia v programu celoživotního vzdělávání.
(3) Při zápisu do studia je účastníkovi studia vystaven Program studia, do kterého si zapisuje
studijní předměty podle studijního plánu.
Článek 6
Organizace studia
(1) Forma studia v programu celoživotního vzdělávání v rámci bakalářských a magisterských
studijních programů je presenční nebo kombinovaná a stanovuje ji projekt studia včetně
vymezení povinné účasti ve výuce studijních předmětů.
(2) Doba studia v programu celoživotního vzdělávání je stanovena v projektu studia. Akademický rok se dělí na zimní a letní semestr, jejichž součástí jsou zkoušková období; časový
plán akademického roku stanoví rektor výnosem a na účastníky studia v programu celoživotního vzdělávání se vztahuje přiměřeně.
(3) Projekt studia stanovuje:
a) název programu celoživotního vzdělávání,
b) název fakulty, která je garantem studia,
c) formu studia, zaměření programu celoživotního vzdělávání, obsah, cíl a dobu studia,
studijní plán, sylaby studijních předmětů, povinnost účasti ve výuce,
d) maximální a minimální počet přijímaných účastníků,
e) termín pro doručení žádosti o přijetí ke studiu,
f) výši a splatnost úplaty za studium.
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Projekt studia programu celoživotního vzdělávání obsahující také zaměření podle čl. 3
odst. 1 písm. c) dále stanovuje studijní povinnosti podle čl. 10 odst. 1.
(4) Studijní plán stanovuje:
a) obsahovou posloupnost studijních předmětů, formu jejich studia, rozsah výuky a způsob ověřování studijních výsledků ve studijním předmětu,
b) učitele zabezpečující výuku daného studijního předmětu.
(5) Základními formami studia studijního předmětu jsou přednášky a seminární cvičení; způsoby ověření studijních výsledků jsou zkouška (Zk), klasifikovaný zápočet (kz) a zápočet
(z).
Článek 7
Plnění studijních povinností
(1) Semestr se uzavírá splněním studijních povinností předepsaných studijním plánem nejpozději do konce zkouškového období daného semestru, který je určen výnosem rektora
o organizaci akademického roku. Ročník se uzavírá splněním studijních povinností zimního a letního semestru.
(2) Studijní povinností se rozumí jednosemestrální studijní předmět zakončený zápočtem (z),
klasifikovaným zápočtem (kz), zkouškou (Zk) nebo též zápočtem a zkouškou (z+Zk); splnění studijní povinnosti znamená uzavření studijního předmětu získáním zápočtu, klasifikovaného zápočtu nebo složením zkoušky podle studijního plánu; ke splnění studijní povinnosti má účastník studia v daném akademickém roce pouze určený počet možností
(u zkoušky: zkouška a dvě opravné zkoušky).
Článek 8
Přerušení studia
Na základě písemné žádosti účastníka studia v programu celoživotního vzdělávání v rámci
bakalářských a magisterských studijních programů může děkan ve výjimečných případech,
zejména z vážných důvodů zdravotních nebo osobních, přerušit studium, nejvýše však jednou v průběhu studia a nejdéle na jeden akademický rok.
Článek 9
Ukončení studia
(1) Studium se ukončuje splněním všech studijních povinností předepsaných studijním plánem. Dokladem o ukončení studia je osvědčení o absolvování studia v programu celoživotního vzdělávání v rámci bakalářských a magisterských studijních programů, které
účastník obdrží od VŠCHT Praha prostřednictvím fakulty, která je garantem tohoto programu.
(2) Účastník studia, který splní pouze část studijních povinností předepsaných studijním plánem, obdrží od VŠCHT Praha prostřednictvím fakulty, která je garantem tohoto programu,
osvědčení o jejich splnění s uvedením výsledku.
(3) Studium se dále ukončuje na vlastní žádost účastníka studia s uvedením důvodu.
V případě, že jde o ukončení studia z vážných důvodů zdravotních nebo osobních, které
účastník studia prokázal, může požádat o vrácení alikvotní části úplaty za studium. Na zá4
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kladě písemné žádosti účastníka studia děkan fakulty, která je garantem programu celoživotního vzdělávání, rozhodne o případném vrácení alikvotní části úplaty a o její výši.
Článek 10
Podmínky studia
v akreditovaných bakalářských a magisterských studijních programech
pro absolventa studia v programu celoživotního vzdělávání
(1) Studentovi bakalářského nebo magisterského studijního programu, který ukončil studium
v programu celoživotního vzdělávání v rámci bakalářských a magisterských studijních programů, obsahující zaměření podle čl. 3 odst. 1 písm. c), děkan uzná ze studijního plánu tohoto programu vybrané studijní povinnosti, maximálně však do výše 60 % absolvovaných
studijních povinností; počet a názvy těchto studijních povinností jsou stanoveny v projektu
studia.
(2) Děkan může na základě písemné žádosti studenta, splňujícího podmínky podle odstavce 1,
povolit studium podle individuálního studijního plánu, který studentovi umožní splnit zbývající studijní povinnosti ze studijního plánu prvního ročníku studia, případně i některé
studijní povinnosti ze studijního plánu vyššího ročníku.

ČÁST DRUHÁ
PROGRAMY CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
MIMO RÁMEC AKREDITOVANÝCH
BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ
Článek 11
(1) Programy celoživotního vzdělávání mimo rámec akreditovaných bakalářských a magisterských studijních programů slouží ke studiu:
a) vybraných studijních předmětů ze studijních plánů bakalářských a magisterských studijních programů, doplňujících znalosti studentů zejména jiných vysokých škol nebo absolventů vysokých škol,
b) programů celoživotního vzdělávání orientovaných na výkon povolání (dále jen „kurzy
CŽV“),
c) programů celoživotního vzdělávání orientovaných zájmově, určených zejména pro seniory v rámci univerzity třetího věku (dále jen „univerzita třetího věku“).
(2) Absolvování předmětu ukončeného zápočtem nebo zkouškou, v rámci studia v programu
celoživotního vzdělávání mimo rámec akreditovaných studijních programů, nenahrazuje
studijní povinnost předepsanou studijním plánem bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu.
(3) Evidence účastníků celoživotního vzdělávání je vedena při studiu podle odstavce 1 písm.
a) a c) na fakultách, při studiu podle odstavce 1 písm. b) vede evidenci účastníků garant
kurzu CŽV, který oznamuje celkové počty účastníků na oddělení celoživotního vzdělávání
VŠCHT Praha (dále jen „oddělení CŽV“).
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Článek 12
Přijímání ke studiu
(1) Ke studiu podle čl. 11 odst. 1 písm. a) jsou přijímáni uchazeči na základě žádosti o přijetí
ke studiu vybraných předmětů podanou děkanovi fakulty, na které probíhá výuka vybraných předmětů, která obsahuje:
a) jméno, příjmení a osobní údaje uchazeče, adresu pro doručení,
b) studijní předměty, které chce uchazeč studovat,
c) sdělení je-li studentem nebo absolventem studijního programu uskutečňovaného na vysoké škole a jaké.
(2) Na rozhodování v přijímacím řízení podle odstavce 1 se vztahuje § 50 zákona.
(3) Ke studiu podle čl. 11 odst. 1 písm. b) jsou přijímáni uchazeči na základě přihlášky ke
studiu v kurzu CŽV podané na pracoviště organizující kurz CŽV nebo na základě hromadné objednávky či smlouvy s právnickou osobou, pro kterou je kurz CŽV pořádán.
(4) Ke studiu podle čl. 11 odst. 1 písm. c) jsou přijímáni uchazeči na základě přihlášky ke
studiu programu celoživotního vzdělávání v rámci univerzity třetího věku podané na fakultě, která program celoživotního vzdělávání uskutečňuje.
Článek 13
Studium vybraných předmětů
(1) Vybrané předměty studuje účastník studia v rozsahu a návaznostech podle příslušného
studijního plánu. Účastník studia může navštěvovat výuku vybraných předmětů, které si
zapsal, skládat z nich zápočty a zkoušky. O jejich úspěšném složení obdrží od VŠCHT
Praha osvědčení s uvedením výsledku.
(2) Studium vybraných předmětů je poskytováno za úplatu.
Článek 14
Kurzy CŽV
(1) Kurzy CŽV se podle svého cíle dělí na
a) rekvalifikační, zaměřené na studium umožňující výkon nového povolání,
b) specializační, zaměřené na prohlubování znalostí v oboru při využití znalostí ze širšího
teoretického základu,
c) inovační, zaměřené na aktualizování a doplňování vzdělání o nejnovější poznatky vědy.
(2) Výuka kurzů CŽV probíhá podle studijních plánů, které jsou zahrnuty v projektu kurzu.
Projekt kurzu zpracovává garant kurzu CŽV, schvaluje ho jeho přímý nadřízený a je postoupen vedoucímu oddělení CŽV k zařazení do nabídky kurzů VŠCHT Praha. Projekt
kurzu stanovuje obsah a cíl studia, studijní plán včetně sylabů studijních předmětů a vyučujících, časové rozvržení výuky, formu zakončení studia v programu a kalkulaci úplaty za
studium. Za plnění projektu kurzu zodpovídá garant kurzu CŽV.
(3) Účastníci, kteří úspěšně zakončí studium v kurzu CŽV, obdrží od VŠCHT Praha osvědčení o absolvování studia.
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(4) Kurzy CŽV jsou poskytovány za úplatu. Výše úplaty a její splatnost je stanovena v projektu kurzu CŽV.
Článek 15
Univerzita třetího věku
(1) Výuka v rámci univerzity třetího věku je zpravidla čtyřsemestrální. Studijní plány tohoto
studia schvaluje děkan. Tyto plány zahrnují studium vybraných předmětů úzce spjatých
s praxí, exkurse a ukázky laboratoří.
(2) Po ukončení studia obdrží účastník od VŠCHT Praha osvědčení o absolvování programu
celoživotního vzdělávání v rámci university třetího věku.
(3) Vzdělání v rámci univerzity třetího věku je poskytováno bezplatně.
Článek 16
Ustanovení závěrečné
(1) Řád celoživotního vzdělávání VŠCHT Praha ze dne 21. září 2001 čj. 25418/2001-30 se
zrušuje.
(2) Tento řád byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona Akademickým senátem VŠCHT
Praha dne 17. června 2010.
(3) Tento řád nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
doc. Ing. Josef Koubek, CSc., v. r.
rektor
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