Vyhláška děkana č. 1/2012
Studium v programech celoživotního vzdělávání
na Fakultě informatiky a statistiky VŠE v Praze
Článek 1
Předmět úpravy
1. Tato vyhláška stanoví postup přípravy, organizace a podmínek studia v rámci
programů celoživotního vzdělávání (dále PCŽV) realizovaných za úplatu dle § 60
zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů.
2. Vyhláška navazuje na následující dokumenty VŠE v Praze:
 Řád celoživotního vzdělávání Vysoké školy ekonomické v Praze,
 Programy celoživotního vzdělávání uskutečňované v rámci akreditovaných
studijních programů (PR 09/2001).
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Článek 2
Základní ustanovení
PCŽV schvaluje a vyhlašuje děkan Fakulty informatiky a statistiky (dále FIS).
Za realizaci PCŽV je zodpovědný gestor.
Gestor PCŽV předkládá děkanovi fakulty ke schválení návrhy studijních oborů PCŽV.
Účastník PCŽV je osoba přijatá ke studiu v PCŽV. S účastníkem PCŽV je uzavírána
Smlouva o studiu v PCŽV. Studium je mu poskytováno za úplatu. Účastník PCŽV
nemá statut studenta dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění
pozdějších předpisů.
Vyučující PCŽV je akademickým pracovníkem s pracovním poměrem na FIS nebo
odborným pracovníkem (externistou), který se pravidelně podílí na výuce předmětů
FIS.
Agendu spojenou s realizací PCŽV zajišťuje FIS v rámci Centra profesního
vzdělávání.

Článek 3
Podmínky přijetí ke studiu v PCŽV
1. Do stanoveného termínu podání přihlášky ke studiu v PCŽV musí uchazeč:
 podat elektronickou přihlášku ke studiu vybraného oboru PCŽV,
 zaplatit poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením do PCŽV,
 doložit úspěšné ukončení předchozího stupně studia.
2. Po kontrole splnění výše uvedených podmínek budou uchazeči zařazeni do výzvy
k zápisu do studia oboru v rámci PCŽV.
3. Pokud počet přihlášených uchazečů bude převyšovat kapacitní možnosti fakulty, bude
o výběru uchazečů, kteří budou vyzváni k zápisu do PCŽV, rozhodovat děkan na
základě doporučení gestora PCŽV s tím, že přednost bude dávána uchazečům, kteří
splnili požadavky přijímacího řízení k řádnému studiu příslušného oboru FIS VŠE, ale
nebyli přijati z důvodu limitu přijímaných studentů.
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4. Podání přihlášky do PCŽV a zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím
řízením neopravňuje uchazeče k automatickému obdržení výzvy k zapsání ke studiu
v PCŽV. Proti tomuto rozhodnutí není možné podat odvolání.
5. Uchazeč, který obdrží výzvu k zapsání ke studiu v PCŽV, bude přijat pouze v případě,
že do stanového termínu splní následující dvě podmínky:
 uhradí předepsanou částku za studium na účet VŠE a
 podepíše Smlouvu o studiu oboru v rámci PCŽV.
6. Uchazeč přijatý ke studiu v PCŽV se stává účastníkem PCŽV a může za účelem
spojeným se studiem a v souladu se studijním plánem a harmonogramem studia
využívat výukových kapacit VŠE, knihovnu, počítačovou síť VŠE a její zdroje včetně
přístupu k internetu.
7. Z účasti v PCŽV nevyplývá žádný nárok k přijetí do řádného studia.
.
Článek 4
Program celoživotního vzdělávání
1. Podmínky otevření studia oboru PCŽV v příslušném školním roce jsou následující:
 PCŽV byl vyhlášen děkanem,
 nejpozději 30 dnů před termínem otevření oborů PCŽV:
 je schválen studijní plán oboru a zajištěny výukové kapacity pro
stanovené limity přijímaných uchazečů,
 je schválena finanční kalkulace,
 je zajištěna evidence uchazečů v ISISu,
 je schválen harmonogram přijímacího řízení ke studiu v PCŽV pro
příslušný školní rok.
2. Nabídka studia oborů v rámci PCŽV je publikována na webu FIS.

V Praze dne 14. června 2012

doc. RNDr. Luboš Marek, CSc.
děkan
Fakulta informatiky a statistiky
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