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� Á D   C E L O Ž I V O T N Í H O  V Z D � L Á V Á N Í 

Západo�eské univerzity v Plzni 
ze dne  19. �ervence 2006 

 
�ÁST PRVNÍ 

Základní ustanovení 
 

�lánek 1 
Celoživotní vzd�lávání 

(1) Západo�eská univerzita v Plzni (dále jen „Z�U“) poskytuje v souladu se zákonem �. 111/1998 Sb., zákon 
o vysokých školách a o zm�n� a dopln�ní dalších zákon� (zákon o vysokých školách), ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis�, (dále jen „zákon“) pro ob�any �eské republiky i cizince (dále jen „ú�astník celoživotního vzd�lávání“) 
v rámci vzd�lávací �innosti bezplatn� nebo za úplatu programy celoživotního vzd�lávání orientované na výkon 
povolání nebo zájmov�. 

(2) Ú�astník celoživotního vzd�lávání není studentem podle zákona. 

(3) Program celoživotního vzd�lávání se uskute��uje v prezen�ní, distan�ní nebo kombinované form� studia. 

(4) Program celoživotního vzd�lávání vytvá�í ú�astníkovi celoživotního vzd�lávání zejména nové 
p�edpoklady k výkonu stávajícího povolání nebo p�edpoklady k výkonu povolání nového; dále poskytuje nové 
znalosti v souladu se sou�asným stavem v�deckého poznání a rozvojem technologií. 

 (5) O absolvování studia v rámci programu celoživotního vzd�lávání vydá Z�U ú�astníkovi celoživotního 
vzd�lávání osv�d�ení s uvedením získané kvalifikace a s klasifikací za jednotlivé oblasti dané p�íslušným 
programem. Osv�d�ení podepisuje rektor nebo d�kan, pokud  je po�adatelem programu celoživotního vzd�lávání  
fakulta; v ostatních p�ípadech osv�d�ení podepisují rektor a po�adatel programu celoživotního vzd�lávání. 

(6) Na uskute��ování programu celoživotního vzd�lávání se m�že podílet t�etí osoba na základ� smlouvy se 
Z�U. Smlouva upraví práva a povinnosti smluvních stran p�i uskute��ování p�íslušného programu. 
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�ÁST DRUHÁ 
Univerzita t�etího v�ku 

�lánek 2 
Univerzita t�etího v�ku 

(1) Univerzita t�etího v�ku (dále jen „UTV“) je jedním z program� celoživotního vzd�lávání. UTV je 
zam��ena zejména na zájmové vzd�lávání. Délka studia není �asov� omezena.  

(2) Výuka v UTV je organizována po semestrech. Ze stanovených p�edm�t� jsou vytvá�eny obory studia. 

 (3) Absolventem UTV se stává ú�astník, který úsp�šn� absolvoval stanovený rozsah daného oboru studia. 

(4) Absolvent�m UTV vydává Z�U na slavnostním aktu osv�d�ení. 

(5) Podrobnosti o organizaci a �innosti UTV stanoví její Organiza�ní �ád, který na návrh �editele Ústavu 
celoživotního vzd�lávání (dále jen „ÚCV“) schvaluje Rada celoživotního vzd�lávání (dále jen „Rada“). 

 

�ÁST T�ETÍ 
Organizace celoživotního vzd�lávání 

�lánek 3 
Rada celoživotního vzd�lávání 

(1) Radu jmenuje rektor po projednání s d�kany a �editelem ÚCV. 

(2) Rada vykonává zejména tyto �innosti: 

a) iniciuje, koordinuje a hodnotí aktivity Z�U v oblasti celoživotního vzd�lávání, 

b) plní roli akredita�ního orgánu Z�U v oblasti celoživotního vzd�lávání, 

c) zpracovává v rámci výro�ní zprávy Z�U souhrnnou a hodnotící informaci o     celoživotním  vzd�lávání, 

d) zpracovává a aktualizuje dlouhodobý zám�r celoživotního vzd�lávání. 

(3) Rada má nejmén� deset �len�. �lenem Rady jsou vždy prorektor pro studijní a pedagogickou �innost a 
�editel ÚCV. 

(4) Funk�ní období Rady je t�íleté. 

(5) Rada volí ze svých �len� p�edsedu, místop�edsedu a tajemníka. 

(6) Rada je usnášeníschopná, je-li p�ítomna nadpolovi�ní v�tšina všech jejích �len�. Usnesení Rady je 
p�ijato, jakmile se pro n�j vyslovila nadpolovi�ní v�tšina p�ítomných �len�. 

(7) Administrativn� a materiáln� zajiš�uje �innost Rady ÚCV. 

�lánek 4 
Akreditace programu celoživotního vzd�lávání 

 (1) Program celoživotního vzd�lávání podléhá akreditaci. UTV se akredituje tak, že se akreditují její 
jednotlivé p�edm�ty. 

(2) O akreditaci programu celoživotního vzd�lávání nebo p�edm�tu UTV rozhoduje Rada, a to do 30 dn� od 
doru�ení návrhu na ud�lení akreditace Rad�. V p�ípadech zvláštního z�etele hodných m�že Rada lh�tu 
prodloužit; o této skute�nosti neodkladn� uv�domí navrhovatele.  

(3) Návrh na ud�lení akreditace musí obsahovat popis programu celoživotního vzd�lávání nebo p�edm�tu 
UTV, jejich personální, ekonomické, organiza�ní a technické zajišt�ní a dále pak název po�adatele podle �l. 5 a 
jméno, p�íjmení a pracovní za�azení garanta podle �l. 6. 

(4) Rada p�i svém rozhodování posuzuje soulad navrhovaného programu celoživotního vzd�lávání nebo 
p�edm�tu UTV s posláním Z�U, úrove� personálního, ekonomického, organiza�ního a technického zajišt�ní.  
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(5) Rozhodnutí Rady o akreditaci musí obsahovat název a typ programu celoživotního vzd�lávání nebo 
p�edm�tu, jméno garanta, název po�adatele a dobu platnosti akreditace.  

(6) V p�ípad� porušení podmínek, za kterých byla ud�lena akreditace programu celoživotního vzd�lávání, 
m�že Rada rozhodnout o odn�tí akreditace.  

�lánek 5 
Po�adatel programu celoživotního vzd�lávání 

(1) Po�adatelem programu celoživotního vzd�lávání je sou�ást Z�U.  

(2) Po�adatel programu celoživotního vzd�lávání odpovídá za pr�b�h p�íslušného programu nebo p�edm�tu 
po stránce personální, ekonomické, organiza�ní a technické. 

(3) Po�adatel programu celoživotního vzd�lávání má povinnost evidovat veškeré skute�nosti a doklady 
související s jeho realizací, a to také prost�ednictvím informa�ního systému Z�U. 

�lánek 6 
Garant programu celoživotního vzd�lávání nebo p�edm�tu Univerzity t�etího v�ku 

Garantem programu celoživotního vzd�lávání nebo p�edm�tu UTV je zam�stnanec Z�U, který odpovídá za 
odbornou a obsahovou nápl� programu celoživotního vzd�lávání nebo p�edm�tu UTV a použití vhodných 
vzd�lávacích a hodnotících metod, nástroj� a studijních opor. 

 

�ÁST �TVRTÁ 
Ú�astník celoživotního vzd�lávání 

�lánek 7 
Práva ú�astníka celoživotního vzd�lávání 

(1) Ú�astníkem celoživotního vzd�lávání m�že být každý, kdo splnil vstupní podmínky stanovené pro daný 
program celoživotního vzd�lávání a byl p�ijat ke studiu daného programu celoživotního vzd�lávání. Podmínky 
k p�ijetí ke studiu daného programu celoživotního vzd�lávání jsou stanoveny v popisu p�íslušného programu 
celoživotního vzd�lávání.  

(2) Ú�astník celoživotního vzd�lávání má právo na využití Univerzitní knihovny. 

(3) Ú�astník celoživotního vzd�lávání má právo na využití dalších informa�ních služeb a vybavení Z�U 
v souladu s daným programem celoživotního vzd�lávání. 

�lánek 8 
Povinnosti ú�astníka celoživotního vzd�lávání 

(1) Ú�astník celoživotního vzd�lávání je povinen dodržovat podmínky stanovené p�íslušným programem 
celoživotního vzd�lávání, zejména je povinen ve stanovených termínech uhradit stanovenou úplatu. 

 (2) Nespln�ní n�které ze stanovených podmínek programu celoživotního vzd�lávání nebo porušení zákona, 
dalších právních p�edpis� nebo vnit�ních p�edpis� nebo vnit�ních norem Z�U m�že být d�vodem k vylou�ení 
ú�astníka z programu celoživotního vzd�lávání. 
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�ÁST PÁTÁ 
Financování celoživotního vzd�lávání 

�lánek 9 
Dotace v rámci rozpo�tu Z�U 

Dotace v rámci rozpo�tu Z�U m�že být poskytnuta po�adateli celoživotního vzd�lávání v závislosti na 
o�ekávaném rozsahu akreditovaných program� celoživotního vzd�lávání nebo p�edm�t� UTV. 

�lánek 10 
Úplata za ú�ast v celoživotním vzd�lávání 

(1) Z�U vybírá úplatu za ú�ast v programu celoživotního vzd�lávání. 

(2) Výši úplaty, jakož i formu a termín její splatnosti stanoví po�adatel celoživotního vzd�lávání. 

(3) Po�adatel celoživotního vzd�lávání m�že v od�vodn�ných p�ípadech úplatu snížit nebo prominout. 

 

�ÁST ŠESTÁ 

�lánek 11 
P�echodná a záv�re�ná ustanovení 

(1) Programy celoživotního vzd�lávání a p�edm�ty UTV akreditované podle dosavadního �ádu celoživotního 
vzd�lávání z�stávají tímto p�edpisem nedot�eny. 

(2) Zrušuje se �ád celoživotního vzd�lávání Západo�eské univerzity v Plzni registrovaný MŠMT dne 27. 
kv�tna 1999 pod �j. 22 428/99-30, ve zn�ní pozd�jších zm�n. 

(3) Tento �ád byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona Akademickým senátem Z�U dne 28. �ervna 
2006. 

(4) Tento �ád nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace ministerstvem. 

(5) Tento �ád nabývá ú�innosti dnem registrace ministerstvem. 

 

 

 Doc. PhDr. Nikolaj Demjan�uk, CSc., v. r.  Doc. Ing. Josef Pr�ša, CSc. , v. r.  

 p�edseda akademického senátu rektor 


