
ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZD ĚLÁVÁNÍ  
FAKULTY UM ĚNÍ A DESIGNU UJEP 

 
Čl. 1 

Úvodní ustanovení 
 

1. Tento řád upravuje v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a 
doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), (dále jen "zákon") a Řádem 
celoživotního vzdělávání Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen "UJEP") bližší 
podmínky celoživotního vzdělávání na Fakultě umění a designu (dále jen "fakulta"). 

 
Čl. 2 

Dělení a uskutečňování celoživotního vzdělávání 
 
1. Celoživotní vzdělávání je zájmové nebo orientované na výkon povolání. 
2. Formou celoživotního vzdělávání jsou zejména kurzy, přednášky a jejich tematické cykly, 
exkurze, odborná soustředění, studium doplňující, specializační, rekvalifikační, rozšiřující a 
Univerzita třetího věku. 
3. Celoživotní vzdělávání je koordinováno proděkanem pro studium. 
4. Celoživotní vzdělávání se uskutečňuje v oblastech, které spolu s uvedením kategorie podle 
odstavce 1 a formy podle odstavce 2 fakulta každoročně vyhlašuje.  
 
 

Čl. 3 
Přijímání uchazečů 

 
1. K celoživotnímu vzdělávání je přijímán uchazeč na základě přijímacího řízení.  
 
 

Čl. 4 
Zápis 

 
1. Právo na zápis do celoživotního vzdělávání vzniká uchazeči rozhodnutím děkana o přijetí. 
Písemné rozhodnutí o přijetí bude uchazeči doručeno zároveň s pozvánkou k zápisu. 
Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno na úřední desce. 
2. Děkan může udělit výjimku ve smyslu § 48 odst. 2 zákona.  
 
 

Čl. 5 
Studium 

 
1. Délka celoživotního vzdělávání je jeden akademický rok rozdělený na zimní a letní 
semestr. 
2. Maximální kvantitativní studijní zátěž se rovná 36 kreditním bodům podle Jednotného 
evropského kreditního systému (ECTS). 
 
3. O absolvovaných kontrolách studia bude veden záznam formou dokladu o studiu a 
zkušební zprávy.  



 
 

Čl. 6 
Ukončení studia 

 
1. Absolventům zájmového celoživotního vzdělávání vydá fakulta osvědčení o absolvovaném 
studiu. 
2. Podmínkou absolvování celoživotního vzdělávání orientovaného na výkon povolání je 
vykonání závěrečné zkoušky, jejíž součástí může být písemná práce. Absolventům vydá 
fakulta osvědčení o absolvovaném studiu.  
 
 

Čl. 7 
Úhrada za celoživotní vzdělávání 

 
1. Úhradu spojenou s uskutečňováním celoživotního vzdělávání v příslušném studijním oboru 
stanoví děkan fakulty. 
2. Splatnost první poloviny úhrady spojené se studiem podle Čl. 6, odstavce 2 je ke dni zápisu 
do studia. Splatnost druhé poloviny úhrady je k 1. dni přijímacích zkoušek do prezenčního 
studia fakulty v bakalářském studijním programu pro následující akademický rok. 
 
3. Splatnost úhrady spojené se studiem podle Čl. 6, odstavce 1. je k prvnímu dni zahájení 
tohoto vzdělávání. 
 
 

Čl. 8 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Zrušuje se Řád celoživotního vzdělávání fakulty ze dne 29. 1. 2002. 
2. Tento Řád celoživotního vzdělávání fakulty byl schválen Akademickým senátem fakulty 
dne 29. 1. 2002 a Akademickým senátem UJEP dne 27. 3. 2002. 
3. Tento Řád celoživotního vzdělávání fakulty nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení 
Akademickým senátem UJEP. 

*** 

Změny Řádu celoživotního vzdělávání fakulty byly schváleny Akademickým senátem fakulty 
dne 1. 10. 2003 a Akademickým senátem UJEP dne 29. 10. 2003. Tyto změny nabývají 
platnosti a účinnosti dnem schválení Akademickým senátem UJEP. 

*** 

Změny Řádu celoživotního vzdělávání fakulty byly schváleny Akademickým senátem fakulty 
dne 4. 10. 2006 a Akademickým senátem UJEP dne 25. 10. 2006. Tyto změny nabývají 
platnosti a účinnosti dnem schválení Akademickým senátem UJEP. 

*** 

 



Změny Řádu celoživotního vzdělávání fakulty byly schváleny Akademickým senátem fakulty 
dne 6. 11. 2007 a Akademickým senátem UJEP dne 19. 12. 2007. Tyto změny nabývají 
platnosti 27. 12. 2007 a účinnosti 1. 1. 2008. 

 
 
 
 

Mgr. Michal Koleček, Ph.D. 
děkan FUD UJEP 

 
 


