Vnitřní předpisy Technické univerzity v Liberci
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 7. prosince
2001 pod čj. 31 632/2001-30 Pravidla studia v programech celoživotního vzdělávání Technické univerzity
v Liberci.
Změny Pravidel studia v programech celoživotního vzdělávání Technické univerzity v Liberci byly
registrovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle § 36 odst. 2 a 5 zákona o vysokých školách
dne 14. března 2005 pod čj. 14 187/2005-30.

I.
ÚPLNÉ ZNĚNÍ
PRAVIDEL STUDIA
V PROGRAMECH CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI
ze dne 14. března 2005
Článek 1
Úvodní ustanovení
(1) Tato pravidla upravují v souladu s ustanovením § 60 zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách a o změně
a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“),
bližší podmínky celoživotního vzdělávání (dále jen „CŽV“) v programech Technické univerzity v Liberci
(dále jen „TUL“).
(2) Bližší podmínky studia v programech CŽV mohou upravit předpisy TUL u programů uskutečňovaných
TUL nebo předpisy fakult u programů uskutečňovaných fakultami.
Článek 2
Účel, druh a formy studia
(1) CŽV se rozumí profesní, občanské a zájmové vzdělávání v nejširších souvislostech. Umožňuje člověku
vstoupit do vzdělávání v kterémkoliv okamžiku životní cesty v souladu s jeho úkoly nebo životními
potřebami.
(2) CŽV organizované TUL je určeno uchazečům s ukončeným středním nebo středním odborným vzděláním,
vyšším odborným nebo vysokoškolským vzděláním.
(3) CŽV se uskutečňuje prostřednictvím přednášek, odborných soustředění a kurzů. Programy CŽV rozumíme
doplňující, specializační, rekvalifikační, rozšiřující a zájmové studium v rozsahu maximálně tří let. Součástí
CŽV jsou programy Univerzity třetího věku a další vzdělávání pedagogických pracovníků.
(4) Forma studia v programech CŽV může být prezenční, distanční nebo kombinovaná. Programy Univerzity
třetího věku jsou organizovány zpravidla prezenční formou.
(5) CŽV je uskutečňováno TUL nebo fakultami na základě programů, ke kterým se vyjadřuje Akademický
senát TUL nebo akademický senát fakulty a schvaluje je Vědecká rada TUL nebo vědecká rada fakulty.
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Článek 3
Programy CŽV
(1) Programy CŽV jsou vyhlašovány
a) mimo akreditované studijní programy (typ M),
b) s možností částečné nebo úplné shody s akreditovanými studijními programy (typ A).
(2) U programů CŽV typu A musí být u jednotlivých studijních programů vyznačeno, které předměty a zkoušky
lze uznat při případném přijetí úspěšného absolventa ke studiu akreditovaného studijního programu.
Článek 4
Přijímání uchazečů
(1) Uchazeče o studium v programech CŽV garantovaných TUL přijímá rektor, v programech garantovaných
fakultou děkan; uskutečňují-li se programy CŽV prostřednictvím Centra dalšího vzdělávání (dále jen
„CDV“) spolupracuje na přijímání ke studiu CDV.
(2) Ke studiu v programech CŽV mohou být přijati uchazeči:
a) do programů typu M na základě přijímacího řízení,
b) do programů typu A
-

na základě přijímacího řízení ke studiu v akreditovaných studijních programech, kteří úspěšně
vykonali přijímací zkoušky, ale nebyli přijati a požádali o přijetí do programu CŽV,

-

na základě samostatného přijímacího řízení ke studiu v programech CŽV podle podmínek,
stanovených garantující TUL nebo garantující fakultou,

-

studenti akreditovaných studijních programů, kteří ukončili studium podle § 56 zákona a požádali
o přijetí ke studiu v programech CŽV při splnění podmínek stanovených garantující TUL nebo
garantující fakultou.

(3) Termíny podání přihlášek a přijímacího řízení, podmínky přijímacího řízení a výši úhrady za studium
vyhlašuje rektor u programů garantovaných TUL nebo děkan u programů garantovaných fakultou, případně
po dohodě s CDV, ve stejných termínech jako u akreditovaných studijních programů.
Článek 5
Studium
(1) Na studium v programech CŽV se vztahuje přiměřeně Studijní a zkušební řád TUL.
(2) Přerušení studia v programech CŽV je možné pouze v odůvodněných případech, nejvýše jednou během
studia a to nejvýše na dobu jednoho roku.
(3) O uznání zkoušek a ostatních studijních povinností z jiných typů studia rozhoduje individuálně rektor,
u programů, které garantuje TUL, nebo děkan u programů, které garantuje fakulta. Účastník studia může být
požádán o předložení celého programu dřívějšího studia.
Článek 6
Ukončení studia
(1) Způsob ukončení studia v programech CŽV stanoví schválený program CŽV.“
(2) Absolventům programů CŽV vydá TUL osvědčení podle § 60 zákona.“.
Článek 7
Úhrada za studium
(1) Úhrada za studium v programech CŽV se stanoví na základě kalkulace a schvaluje ji po projednání
s kvestorem rektor.
(2) Účastník hradí stanovenou úhradu za studium v programech CŽV složenkou nebo převodním příkazem ve
prospěch účtu TUL nejpozději k datu zahájení každého semestru.
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(3) Pokud účastník v průběhu studia odstoupí od další výuky, může písemně požádat o vrácení alikvotní částky
úhrady za studium v programech CŽV. O vrácení a výši vrácené částky rozhoduje rektor u studijních
programů garantovaných TUL a děkan u studijních programů garantovaných fakultou.
(4) V odůvodněných případech, nebo na požádání účastníka studia, nebo jeho zaměstnavatele, lze úhradu za
studium v programech CŽV upravit individuální smlouvou mezi účastníkem studia a TUL.
(5) Na základě individuální žádosti účastníka studia může organizátor studia povolit rozložení úhrady za studium
v programech CŽV do několika splátek, z nichž první splátka je dána cenou studijních materiálů na první
akademický rok.
(6) S úhradou za studium v programech CŽV se nakládá podle schválených rozpočtových pravidel TUL.
Článek 8
Závěrečná ustanovení
(1) Pravidla studia v programech CŽV TUL ze dne 26. května 1999 čj. 21 568/99-30 se zrušují.
(2) Tato pravidla byla schválena podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona Akademickým senátem TUL dne 9. října
2001.
(3) Tato pravidla nabývají platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy.
****
Změny Pravidel studia v programech celoživotního vzdělávání Technické univerzity v Liberci 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), Akademickým senátem Technického univerzity v Liberci dne 11. ledna 2005.
Změny Pravidel studia v programech celoživotního vzdělávání Technické univerzity v Liberci nabývají platnosti
podle § 36 odst. 4 zákona o vysokých školách dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy.
prof. Ing. Vojtěch Konopa, CSc., v. r.
rektor
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