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SMĚRNICE ŘEDITELE ÚSI
č. 3/2012
O STANOVENÍ PRAVIDEL STUDIA V CELOŽIVOTNÍM VZDĚLÁVÁNÍ
V RÁMCI AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ
NA ÚSTAVU SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ VUT V BRNĚ
Čl. 1
Působnost směrnice
1. Tato směrnice se týká celoživotního vzdělávání (dále jen „CŽV") uskutečňovaného
v rámci akreditovaných studijních programů podle § 60 zákona č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách, v aktuálním znění (dále jen „zákon") a v souladu se studijním
a zkušebním řádem VUT v Brně, řádem CŽV VUT v Brně a směrnicemi a předpisy
ústavu.
2. CŽV se rozumí takové druhy vzdělávání, které doplňují, prohlubují, obnovují nebo
rozšiřují vědomosti, dovednosti a kvalifikaci jejich účastníků a jsou poskytovány v rámci
nebo mimo rámec akreditovaných studijních programů.
3. Akreditovaným studijním programem (dále jen „ASP“) pro účely této směrnice se
rozumí magisterské studijní programy Soudní inženýrství a Rizikové inženýrství,
jejichž zabezpečováním je pověřen Ústav soudního inženýrství VUT v Brně (dále jen
„ÚSI").
Čl. 2
Kurz a program ASP CŽV
1. Kurzem CŽV v rámci ASP se rozumí jednotlivý předmět studijního oboru ASP na ÚSI.
2. Programem CŽV se rozumí souvislý soubor kurzů CŽV, přičemž název programu je
shodný s názvem studijního oboru ASP.
Čl. 3
Studium v rámci CŽV
Studium probíhá prezenční formou. Účastník CŽV se zúčastňuje výuky kurzů v rámci
ASP. Toto vzdělání je placeno. Podle § 60 zákona nemá však účastník programu CŽV statut
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studenta. Způsob zakončení kurzu a jeho kreditové ohodnocení se shoduje se způsobem
zakončení a kreditovým ohodnocením odpovídajícího předmětu.
Čl. 4
Podmínky přijetí
1. Uchazeči se do kurzu CŽV přihlašují písemně na studijním oddělení ÚSI. Uchazeč ve
své přihlášce uvede, které kurzy CŽV hodlá studovat. O přijetí uchazeče roz hoduje
ředitel na základě kapacitních možností ústavu. Uchazeč se stává účastníkem CŽV
v okamžiku oboustranného podpisu „Smlouvy o studiu v programu celoživotního
vzdělávání akreditovaného studijního programu" a uhrazením poplatku za studium
formou a v termínu vyplývajícím z této smlouvy.
2. Do vzdělávacího programu mohou být přijati uchazeči, kteří splnili podmínky přijetí ke
studiu podle § 48 až 50 zákona ve stejném studijním oboru ASP. Dále mohou být přijati
uchazeči, kteří splnili podmínky stanovené v § 48 a 49 zákona a které stanoví ředitel ÚSI
pro přijetí ke studiu v programu.
Čl. 5
Pravidla studia v CŽV
1. Na studium v kurzech a programech CŽV se vztahuje přiměřeně Studijní a zkušební řád VUT
a ostatní studijní předpisy ÚSI. S příslušnými ustanoveními Studijního a zkušebního řádu
VUT pro studium v ASP se shodují zejména: časový plán výuky, podmínky konání zápočtů a
zkoušek, způsob zakončení předmětu a způsob klasifikace.
2. CŽV je zpravidla založeno na absolvování jednotlivých předmětů podle popisu programu.
Za každý absolvovaný předmět získává účastník CŽV kredity, jejichž počet a celkové
rozložení stanoví popis programu.
3. V programech je účastník CŽV povinen absolvovat předepsané povinné, povinně
volitelné, resp. volitelné předměty započitatelné v příslušném programu v minimálním
rozsahu stanoveném popisem příslušného programu.
4. V programu je k úspěšnému absolvování vzdělávacího programu účastník CŽV povinen
získat počet kreditů, odpovídající akreditovanému studijnímu programu; popis programu
určí, které předměty v rámci takového programu jsou povinné, povinně volitelné a
volitelné, stejně jako způsoby ukončení a kontroly předmětů.
Čl. 6
Úhrada kurzů
Každý kurz je ohodnocen počtem kreditů shodným s počtem kreditů odpovídajícího předmětu
v akreditovaném studijním programu. Poplatek za uskutečňované kurzy CŽV činí 800,- Kč za
jeden kredit. Finanční úhradu za CŽV hradí účastník v plné výši jednorázově za každý kurz před
jeho zahájením.
Úhradu lze provádět následujícím způsobem:
a) bankovním převodem z účtu uchazeče na účet rektorátu VUT v Brně u ČSOB, a.s., č.ú.:
111043273/0300,
variabilní symbol: 6180021
specifický symbol: datum narození ve tvaru 01011991 (ddmmrrrr), nebo
b) zaplacením složenky u České pošty, a.s. a předáním dokladu na studijním oddělení ÚSI.
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Čl. 7
Hodnocení programů a kurzů CŽV
Hodnocení studia účastníka CŽV probíhá dle studijního a zkušebního řádu VUT v Brně. Pro
kvantifikované hodnocení průběhu studia se používá jednotkový kreditový systém, jehož znaky
jsou:
a) jeden kredit představuje 1/60 průměrné roční zátěže studenta (vztaženo na prezenční
formu studia) při standardní době studia,
b) každému předmětu je přiřazen počet kreditů, který vyjadřuje relativní míru zátěže
studenta, nutnou pro úspěšné ukončení daného předmětu,
c) student získá počet kreditů přiřazený danému předmětu úspěšným zakončením předmětu
předepsaným způsobem.
Studijní výsledky se ověřují průběžnou kontrolou studia a při zakončení předmětu zápočtem,
klasifikovaným zápočtem nebo zkouškou.
Čl . 8
Organizace vzdělávání
Harmonogram vzdělávání v programu je identický s harmonogramem akademického roku podle
Studijního a zkušebního řádu VUT. Matriku účastníků CŽV, která slouží k evidenci o účastnících
CŽV a k rozpočtovým a statistickým účelům, vede studijní oddělení ÚSI.
Čl. 9
Pravidla ukončení kurzů CŽV
1. Absolventům, kteří předepsaným způsobem úspěšně ukončí studium CŽV, bude vydáno
„Osvědčení o absolvování studia v programu CŽV", ve kterém budou vyznačeny názvy všech
úspěšně zakončených kurzů, jejich kreditové ohodnocení a dosažená klasifikace.
2. Účastník CŽV může kdykoliv v průběhu výuky studium ukončit a odstoupit z kurzu, avšak
poplatek mu vrácen nebude.
3. Pokud účastník CŽV prokáže závažné zdravotní problémy, pro něž smluvní vztah
ukončuje, může ředitel na základě písemné a řádně doložené žádosti rozhodnout
o vrácení poměrné částky ze zaplacené ceny CŽV za dobu po odstoupení účastníka.
Čl. 10
Možnosti studia absolventa CŽV v ASP na ÚSI
Absolventi CŽV zabezpečovaných ÚSI mohou být zvýhodněni při přijetí ke studiu
v akreditovaném studijním programu Soudní inženýrství, resp. Rizikové inženýrství tím, že
mohou být přijati bez přijímací zkoušky a bez zaplacení administrativního poplatku za
přijímací řízení (a to v případě, že jejich přihláška ke studiu je podána v nejbližším přijímacím
řízení po dokončení studia kurzů v CŽV). Podmínkou je úhrada a úspěšné absolvování
nejméně všech předmětů prvního ročníku studijního oboru akreditovaného studijního
programu, do kterého se uchazeč hlásí.
V případě přijetí jsou studentovi uznány předměty absolvované v CŽV až do výše 60 %
kreditů potřebných k řádnému ukončení studia ve studijním oboru akreditovaného studijního
programu.
Účastník CŽV není studentem a doba studia v rámci CŽV se do celkové doby studia
nezapočítává.
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Čl. 11
Závěrečná ustanovení
Tato směrnice nabývá účinnosti dnem vydání a ruší směrnici ředitele č. 13/2008.

Prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc.
ředitel ústavu
Brno 02.08.2012
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