ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
________________________________________________________________

SMĚRNICE KVESTORA Č. 48/2001
k realizaci Řádu celoživotního vzdělávání ČVUT
Čj.: 239/01-práv

V Praze dne 1.10.2001

Článek I.
1. Celoživotní vzdělávání (CŽV) se uskutečňuje na fakultách a jiných součástech ČVUT podle § 60
zákona o vysokých školách ve znění novely č. 147/2001 Sb. (viz příloha č. 1 této směrnice).
Podmínky jeho uskutečňování jsou upraveny v Řádu celoživotního vzdělávání ČVUT (Řád).
2. Řád a tato směrnice stanovují pouze rámcové (zásadní) podmínky, které jsou na úrovni každé
fakulty nebo jiné součásti ČVUT rozpracovány do podrobných věcných skutečností a termínů.
3. Nabídka programu kurzů CŽV je obsažena v každoročně vydávané brožuře.
4. O absolutoriu CŽV je v rámci ČVUT vydáváno jednotné osvědčení. Jeho vzor je přílohou č. 3.
Příkazu.
Článek II.
1. S každým uchazečem, který má být přijat ke studiu v programu CŽV dle čl. 4 Řádu musí být
uzavřena smlouva, kterou bude jménem ČVUT uzavírat příslušný děkan fakulty nebo ředitel či
vedoucí jiné součásti ČVUT.
2. Smlouva s účastníkem CŽV by měla obsahovat zejména:
a) údaje o ČVUT a účastníkovi (včetně čísla účtu fakulty pro úhradu ceny kurzu CŽV)
b) rozsah závaznosti studijního a zkušebního řádu,
c) práva využívání zařízení fakulty či jiné součásti ČVUT,
d) pravidla a práva využívání zařízení kateder, ústavů a jiných pracovišť, např. laboratoří,
e) časový harmonogram studia,
f) podmínky přijímání do programů CŽV a předkládání dokladů o vzdělání,
g) způsob a podmínky ukončení studia,
h) výši termíny a způsob úhrady za semestr, případně akademický rok nebo celý kurz,
i) podmínky přerušení studia, ukončení studia, odstoupení od smlouvy o studiu apod.
3. Vzor této smlouvy se základními požadovanými údaji je přílohou č. 2 této směrnice.

Článek III.
1. Zásady pro financování kurzů CŽV jsou zejména následující:
a) Cena programu CŽV vychází z kalkulace ceny jednoho kreditu za rok ve výši 650,- Kč.
Cena programu v rozsahu jednoho semestru (30 kreditů) činí 19.500,- Kč, cena programu
v rozsahu dvou semestrů (60 kreditů) činí 39.000,- Kč.
b) Tato cena je základní pro fakulty s koeficientem nákladovosti 1,65. Fakulty s vyšším
koeficientem nákladovosti cenu přiměřeně upraví.
c) V odůvodněných případech fakulta může základní cenu upravit.
d) Výnos z programů CŽV je příjmem fakulty.
Článek IV.
1. S učiteli v CŽV budou uzavírány smlouvy nebo dohody o způsobu jejich zapojení, finančních
podmínkách, materiálových podmínkách, organizačních opatřeních, rozsahu výuky a činností apod.
2. Tyto smlouvy (dohody) budou uzavírány s externími učiteli nebo zaměstnanci ČVUT v souladu
s pracovněprávními předpisy a v souladu se směrnicí kvestora č. 46/99.
Článek V.
1. Tato směrnice kvestora je platná od 1.10.2001.
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