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..........................................
Mgr. Karolína Gondková
ředitelka odboru vysokých škol

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
Akademie múzických umění v Praze
ZE DNE ………………………….
Akademický senát Akademie múzických umění v Praze se podle § 9 odst. 1 písm. b)
3. a § 17 odst. 1 písm. k) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a
doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů,
a podle čl. 14 odst. 2 Statutu Akademie múzických umění v Praze usnesl na tomto
Řádu celoživotního vzdělávání Akademie múzických umění v Praze, jako jejím
vnitřním předpisu.
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tento Řád celoživotního vzdělávání Akademie múzických umění v Praze (dále jen
„řád“) upravuje v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o
změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o vysokých školách“), a čl. 14 odst. 2 Statutu Akademie múzických umění v Praze
bližší podmínky celoživotního vzdělávání na Akademii múzických umění v Praze
(dále jen "AMU“).
Čl. 2
Základní ustanovení
1. Celoživotním vzděláváním se rozumí takové druhy vzdělávání, které doplňují,
prohlubují, obnovují nebo rozšiřují vědomosti, dovednosti a kvalifikaci jeho
účastníků a jsou poskytovány v rámci nebo mimo rámec studijních programů
akreditovaných na AMU.
2. Účastník programu celoživotního vzdělávání není v postavení studenta podle
zákona o vysokých školách.
Čl. 3
Program celoživotního vzdělávání
1. Program celoživotního vzdělávání (dále jen "program") může být zaměřen:
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2.

3.
4.
5.

6.

a) na výkon povolání,
b) zájmově.
Program může být uskutečňován v českém nebo jiném jazyce. Program může
být uskutečňován prezenční, distanční nebo kombinovanou formou.
Program se uskutečňuje zejména jako tematický cyklus, kurz, odborné
soustředění, přednáška, přednáškový cyklus nebo seminář.
Uskutečňovatelem programu může být:
a) fakulta,
b) jiná součást AMU.
Program může být uskutečňován rovněž na základě vzájemné spolupráce
těchto součástí AMU nebo na základě spolupráce s jiným subjektem, zejména
jinou vysokou školou. Program může být koordinován AMU.
Uskutečňovatel vyhlašuje programy včetně jejich popisu. Popisem programu
se rozumí:
a) název programu,
b) zaměření programu,
c) forma programu,
d) číslo akreditace programu celoživotního vzdělávání, byla-li udělena,
e) charakteristika programu, případně profil absolventa programu zaměřeného
na výkon povolání,
f) osoba odpovědná za program,
g) podmínky přijímání zájemců a podmínky účasti na programu,
h) časový a obsahový plán programu,
i) podmínky absolvování programu,
j) počet kreditů, které je možné získat absolvováním programu, pokud se jedná
o program uskutečňovaný dle § 60 odst. 2 věty druhé zákona o vysokých
školách,
k) výše úplaty.
V případě programů umožňujících další vzdělávání pedagogických pracovníků
podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění
pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání
pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, žádost o akreditaci
podává a za řádné uskutečňování programu odpovídá děkan fakulty, která
bude další vzdělávání v rámci programu poskytovat.
Čl. 4
Přijímání uchazečů
Zájemce přijímá do programu jeho uskutečňovatel, a to podle svých
kapacitních možností a v souladu se zveřejněnými podmínkami přijímání
do programu.
Čl. 5
Absolvování programu
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1. Podmínkou absolvování programu je splnění podmínek stanovených pro jeho
úspěšné ukončení.
2. Absolventům programu vydá AMU prostřednictvím uskutečňovatele osvědčení
o absolvování programu.
3. Podmínkou absolvování programu zaměřeného na výkon povolání je vykonání
závěrečné zkoušky, jejíž součástí může být písemná práce. Absolventům
programu zaměřeného na výkon povolání se též vydá doklad o závěrečné
zkoušce s uvedením její klasifikace. V osvědčení se rovněž uvede způsobilost,
kterou absolvent programu získal.
Čl. 6
Úplata za uskutečňování programu
1. Program je uskutečňován za úplatu nebo bezplatně.
2. Výši úplaty za uskutečňování programu, způsob úhrady a termín její splatnosti
stanoví na základě kalkulace uskutečňovatel programu.
3. Zaplacení úplaty nebo její části se prokazuje zpravidla nejpozději při zahájení
programu; podrobnosti určí uskutečňovatel programu.
4. Na základě písemné žádosti účastníka může být úplata za uskutečňování
programu v jednotlivých a odůvodněných případech snížena nebo prominuta.
O snížení nebo prominutí úplaty rozhoduje uskutečňovatel programu. Na
snížení ani prominutí úplaty nemá účastník nárok.
Čl. 7
Vnitřní hodnocení programů celoživotního vzdělávání
1. Programy celoživotního vzdělávání realizované na AMU podléhají
pravidelnému vnitřnímu hodnocení. Hodnocení provádí uskutečňovatel a
v jeho rámci pracoviště, které daný program uskutečňuje.
2. Hlavním podkladem pro vnitřní hodnocení je sběr zpětné vazby ze strany
účastníků programů celoživotního vzdělávání, případně ze strany
spolupracujícího subjektu (je-li program uskutečňován ve spolupráci s jiným
subjektem); dále jsou průběžně sledovány tendence v počtu účastníků a je
vyhodnocována ekonomická náročnost a udržitelnost programu.
3. Informace o uskutečňovaných programech celoživotního vzdělávání včetně
zprávy o jejich hodnocení jsou součástí výročních zpráv o činnosti fakult, resp.
výroční zprávy o činnosti AMU.
Čl. 8
Evidence účastníků celoživotního vzdělávání
Součásti AMU vedou evidenci účastníků celoživotního vzdělávání
prostřednictvím studijního informačního systému. Obsah evidence určuje
prorektor pro studijní záležitosti.
Čl. 9
Společná a závěrečná ustanovení
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1. Bližší podrobnosti týkající se celoživotního vzdělávání může v souladu s tímto
řádem upravit uskutečňovatel programu formou výnosu děkana, v případě
mezifakultních programů formou výnosu rektora.
2. Pokud se absolvent programu uskutečňovaného v rámci akreditovaného
studijního programu stane studentem AMU podle zákona o vysokých školách,
mohou mu být uznány kredity získané v tomto programu, a to až do výše
stanovené zákonem o vysokých školách.
3. Řád celoživotního vzdělávání AMU registrovaný Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy dne 15. června 2015 se zrušuje.
4. Tento řád byl schválen Akademickým senátem AMU dne …………....
5. Tento řád nabývá platnosti a účinnosti dnem registrace Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy.

MgA. Petr Prokop, v. r.

doc. Jan Hančil, v. r.

předseda Akademického senátu

rektor
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