Výnos děkana č. 1/2009
(Upravené znění ze dne 10. 1. 2011)

Mimořádné studium (MS) v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV)
Článek 1
Úvodní ustanovení
1) Studium je poskytováno jako program celoživotního vzdělávání podle § 60 zákona
111/98 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o
vysokých školách), v platném znění. Účastníci MS nejsou studenty vysoké školy
podle tohoto zákona.
2) Výši úhrady za studium v programech MS stanoví děkan na základě kalkulace
nákladů. Stanovená výše poplatku za akademický rok platí vždy po standardní
dobu studia účastníka studijního programu MS.
3) Mimořádné studium (základní program a navazující program) se na Fakultě
informatiky a managementu (FIM) uskutečňuje v souladu s akreditovanými
bakalářskými a magisterskými studijními obory.
4) Studijní plán základního programu a navazujícího programu je shodný
s příslušnými akreditovanými bakalářskými a magisterskými obory realizovanými
v kombinované formě studia.
5) Standardní délka základního programu je 6 semestrů.
6) Standardní délka navazujícího programu jsou 4 semestry.
7) Základní program je určen zájemcům o bakalářské studium a každému, kdo si
chce rozšířit znalosti ve vyučovaných oborech (předpokládá se ukončené
středoškolské vzdělání).
8) Navazující program je určen zájemcům o magisterské studium a každému, kdo si
chce rozšířit znalosti ve vyučovaných oborech (předpokládá se ukončené
bakalářské vzdělání).
9) V případě přijetí k řádnému studiu na FIM mohou být složené zkoušky uznány
podle § 60 zákona č. 111/1998 Sb. (nejvýše 60% kreditů studijního programu).
10) Studium je organizováno kombinovanou formou obdobným způsobem jako
vysokoškolské studium v akreditovaných bakalářských a magisterských studijních
oborech.
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Článek 2
Přijímání uchazečů ke studiu v programech MS
1) O přijetí uchazeče ke studiu v programech MS rozhoduje na návrh vedoucí
Institutu dalšího vzdělávání (IDV) děkan fakulty.
2) Termíny přijímacího řízení vyhlašuje na návrh vedoucí IDV děkan.
3) O pořadí uchazečů pro přijetí ke studiu rozhoduje pořadí doručení přihlášek.
4) Při přijímacím řízení lze též přihlédnout k výsledkům, kterých uchazeči dosáhli
při přijímacím řízení ke studiu v akreditovaných studijních programech konaném
podle § 48 až 50 zákona, ale nebyli ke studiu přijati.
5) Podmínkou přijetí do studia programu celoživotního vzdělávání je rovněž úhrada
poplatku za studium za stanovených podmínek.
Článek 3
Podmínky pro úhradu poplatku za studium
1) Výše poplatku je stanovena kalkulací a zahrnuje náklady spojené se zajištěním
výuky.
2) Účastník uhradí poplatek, zpravidla za akademický rok, v plné výši nejpozději při
zápisu.
3) V jednotlivých případech, jež lze zdůvodnit těžkou sociální situací uchazeče, je
možné požádat o stanovení splátkového kalendáře. V tom případě bude uhrazena
polovina poplatku za rok do dne zápisu, druhá polovina bude na základě příslušné
smlouvy uhrazena nejpozději do 15. 12. roku, ve kterém se účastník zapsal.
4) Poplatek je splatný převodem z bankovního účtu nebo složenkou.
5) V případě ukončení studia z důvodů na straně účastníka MS se uhrazené poplatky
nevracejí.
6) V případě neuhrazení druhé poloviny poplatku v určeném termínu bude dlužná
částka vymáhána právní cestou.
Článek 4
Postavení účastníků mimořádného studia
1) Účastník přijatý do programu MS může za podmínek stanovených děkanem
fakulty v souladu se studijním plánem využívat infrastrukturu fakulty, její
počítačovou síť (včetně přístupu na Internet a Olivy) a účelová zařízení FIM.
2) Účastník programu MS je povinen se seznámit s vnitřními předpisy FIM a UHK po
celou dobu studia je dodržovat.
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Článek 5
Účel, druh a formy studia v programech MS
1) Studiem v programech MS se rozumí vzdělávání orientované na výkon povolání
nebo zájmově.
2) Studium v programech MS se uskutečňuje prostřednictvím přednášek, konzultací
a soustředění.
3) Forma studia v programech MS je kombinovaná.
Článek 6
Programy a studijní plány v MS
Programy MS jsou vyhlašovány ve shodě s akreditovanými bakalářskými a
magisterskými studijními programy. Studijní plány programů MS jsou analogické se
studijními plány příslušných bakalářských a magisterských oborů.
Článek 7
Zápis ke studiu
1) Uchazeč se stává účastníkem programu MS dnem zápisu ke studiu do MS. Zápis se
koná v prostorách FIM v termínu stanoveném děkanem.
2) Při zápisu je fakulta povinna vydat účastníkovi MS doklad, pomocí kterého jsou
evidovány výsledky kontroly studia v programu MS. Tímto dokladem je zpravidla
„Výkaz o studiu v programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole“.
3) Student, který si zapíše předmět v řádném studiu, nebude přijat ke studiu téhož
předmětu v Mimořádném studiu v tomtéž semestru.
Článek 8
Organizace a způsob studia
1) Za organizaci a administrativu studia programu celoživotního vzdělávání
odpovídá IDV FIM.
2) Na způsob výuky v programu celoživotního vzdělávání se vztahuje v přiměřené
míře platný Studijní a zkušební řád UHK a vnitřní předpisy fakulty upravující
studium v bakalářských a magisterských studijních programech a v přiměřené
míře též Harmonogram akademického roku. Sporné otázky řeší vedoucí IDV po
dohodě proděkanem pro studijní záležitosti.
Článek 9
Absolvování mimořádného studia
1) Účastník absolvoval program MS, pokud úspěšně vykonal závěrečnou zkoušku.
Obsah, organizace a průběh závěrečné zkoušky jsou analogické obsahu,
organizaci a průběhu státní závěrečné zkoušky v příslušném akreditovaném
studijním oboru. Součástí závěrečné zkoušky v MS (v základním a navazujícím
programu) není obhajoba závěrečné práce.
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2) Dnem ukončení studia v programu MS je den vykonání závěrečné zkoušky, nebo
den vykonání její poslední části.
3) V případě, že studium v programu MS není ukončováno způsobem uvedeným
v předcházejícím bodu, je dnem ukončení studia poslední vyučovací den, resp.
den, kdy účastník splnil všechny povinnosti stanovené studijním plánem.
4) Dokladem o absolvování programu MS je osvědčení.
5) Absolvent programu MS, který v rámci volby studijních předmětů při studiu
programu MS absolvoval studijní předměty (placená výuka), které nepatří do
studijního plánu programu MS, k jehož studiu byl přijat, obdrží o této skutečnosti
osvědčení.
Článek 10
Ukončení MS přechodem do vysokoškolského studia
1) Na základě žádosti účastníka MS po řádném ukončení 3. semestru (základní
program), resp. 2. semestru (navazující program) může být účastník přijat do
odpovídajícího oboru vysokoškolského studia realizovaného kombinovanou
formou.
2) Podmínkou přijetí do vysokoškolského studia podle bodu 1 tohoto článku je, že
účastník MS plnil požadavky studijního plánu stanovené v základním programu
pro první tři semestry studia (získal nejméně 48 kreditů) a v navazujícím
programu pro první dva semestry studia (získal nejméně 37 kreditů) a zároveň
dosáhl průměrné klasifikace 2,5 a lepší. Průměrná klasifikace je vypočtena
způsobem uvedeným v článku 16 Studijního a zkušebního řádu UHK.
Článek 11
Ukončení MS jiným způsobem
1) Děkan rozhodne o u končení studia v programu MS, pokud o to účastník
z jakéhokoliv důvodu požádá.
2) Děkan rozhodne o ukončení studia v programu MS z důvodu neplnění požadavků
studijního plánu programu MS, do něhož je účastník zapsán. Hodnocení plnění
studijních povinností se řídí kriterii uvedenými ve Studijním a zkušebním řádu
UHK pro kombinovanou formu studia (neaplikují se ustanovení článku 12,
odstavec 6, a článku 13, odstavec 7).
3) Dalším důvodem pro ukončení studia je:
a) neuhrazení poplatku za studium,
b) neoprávněný zásah do záznamů ve „Výkazu o studiu v programu celoživotního
vzdělávání na vysoké škole“,
c) poškozování dobrého jména FIM a jejich zájmů,
d) závažné porušení obecně platných právních předpisů a vnitřních předpisů FIM a
UHK.
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Článek 12
1) Vedoucí IDV FIM zajistí včasné oznámení termínů a podmínek přijímání do MS
včetně výše poplatku za studium.
2) Zápis přijatých účastníků do programů MS provedou pracovníci IDV FIM.
3) Přípravu rozvrhu výuky zajistí IDV FIM ve spolupráci se studijním oddělením.
4) Při zajišťování hladkého
s proděkanem pro studium.

průběhu

MS

spolupracuje

vedoucí

IDV

FIM

V Hradci Králové, dne 10. 1. 2011
doc. Ing. Václav Janeček, CSc.
děkan FIM UHK
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