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Óánek r
úvodníustanovení
Tato směrnice děkana, vydaná v souladu se Statutem Univerzity Palackého v Olomouci (dále

jen ,,UP") v účinnémznění a Řádem celoživotního vzdělávání UP v účinnémznění, upravuje

bližšípodmínkyceloživotního vzdělávání(dále jen ,,CŽV"| na Lékařskéfakultě UP (dále jen

,,LF

UP").

článek z
základní ustanovení
LF UP uskutečňuje programy CŽV odvozené od akreditovaných studijních programů (dále jen

,/programy cŽv").

článek g
Programy CŽV
1,.

V programech CŽV jsou realizovány předměty obsahově shodné se studijními předměty
vyuČovanými v rámci akreditovaných studijních programů Všeobecnélékařství a Zubní
lékařství.

2.

Programy CŽV každoročně vyhlašuje děkan LF UP (dále jen ,,děkan") vždy nejméně 1

měsíc před zahájením výuky v daném akademickém roce prostřednictvím webových
stránek LF UP.

č!ánek +
Přijímání uchazečůdo programu CŽV

Podmínkou přijetí do programu CŽV je dosažení úplnéhostředního nebo úplného
středního odborného vzdělání zakončenéhomaturitní zkouškou. uchazeče o vzdělávání
V pro8ramu

cŽv prilima děkan podle moŽností LF UP a v souladu

s

vnitřními předpisy UP

a vnitřními předpisy LF UP. Uchazeč můžebýt přijat do programu CŽv a zařazen do
příslušnéhostudijního ročníkuv rámci akreditovaných studijních programů Všeobecné
lékařství aZubní lékařstvípouze jednou.
2.

Podmínkou pro přijetí k vzdělávání v programu CŽV je dále splnění podmínek přijímacího

iízenípro příslušný akademický rok a uzavření Smlouvy o zajištěnístudia v celoživotním
vzdělávánímezi účastníkemcžv a LF up.

čIánek s
Průběh vzdělávání v programu CŽV

L.

Účastník CŽV obdržíprůkaz o zalazení do program u CŽv, do kterého se zapisujíjednotlivé
předměty, vykonané zápočty, kolokvia a zkoušky.

2,

Účastník CŽV si můžev programu CŽV zapsat a absolvovat pouze předměty zařazené do

L. a 2. ročníkustudia uskutečňovanéhov rámci magisterských studijních programů
uvedených v čl. 3 odst. 1.

3.

Účastník CŽV je registrován v elektronickém systému evidence studia na UP, do něhož

jsou vkládány výsledky jeho vzdělávání.

V

tomto systému jsou rovněž evidovány

programy CŽV realizované na LF UP.

4,

Zápisem předmětů vrámci programu CŽV, při respektování podmíněnénávaznosti
předmětů dané příslušnými prerekvizitami, si účastníkCŽV vytvárísvůjplán vzdělávání,

5.

Účastník CŽV v programu CŽV je povinen absolvovat zapsané předměty ve stejném
rozsahu a za stejných podmínek jako student LF UP.

6. Na práva a

povinnosti účastníkaprogramu CŽV se přiměřeně použijíustanovení

Studijního a zkušebního řádu UP (dále jen ,,SZŘ"), Směrnice děkana LF UP k provedení
SZŘ a Smlouvy o zajištění studia v celoživotnímvzdělávání mezi účastníkemcŽv a LF Up.

7,
8.

Účastník programu CŽV má právo využívat knihovních, informačnícha jiných služeb UP.

ÚčastníkCŽV se můžepřihlásit ke zkoušce z předmětu po splnění předepsaných
podmínek stanovených SZŘ a Směrnicíděkana LF UP k provedeníSZŘ.

9. Pro

stanovení počtu termínůzkoušky a jejich průběh se přiměřeně použije SZŘ

a

Směrnice děkana LF UP k provedení SZŘ,

čtánek s
Úhrady spojené se vzděláváním v protramech CŽV

L U

programů CŽV

je

podmínkou pro vzdělávání zaplacení úhrady podle ustanovení

Smlouvy o zajištění studia v celoživotnímvzdělávání mezi účastníkemCŽv a LF UP.

2.

Úhrada za vzdélávání v programu CŽV činí3000,- Kč za kredit v případě programu CžV,
který je odvozen od akreditovaného studijního programu Všeobecné lékařství.

3.

Úhrada za vzdělávání v programu CŽV činí3500,- Kč za kredit v případě programu CŽV,
který je odvozen od akreditovaného studijního programu Zubní lékařství.

čtánek z
Ukončeníprogramu CŽV

t. Účastník CŽV, který v programu CŽV úspěšněabsolvoval předepsané zkoušky, kolokvia

a

zápočty, obdržíosvědčenío absolvování programu CŽV,
2.

Účastník, který

v

programu CŽV úspěšněabsolvoval všechny předepsané zkoušky a

zápočty a získal stanovený počet kreditů, můžebýt přijat
v akreditovaném

do řádného studia

studijním programu uskutečňovanémna LF UP pouze na základě

splnění podmínek stanovených pro přijímací řízení do příslušnéhostudijního programu
uskutečňovanéhona LF UP.
3.

Na základě přijetík řádnému studiu podle odstavce 2 se účastníkCŽVstává studentem LF

UP. Zápočty a zkoušky, které byly studentem absolvovány v programu CŽV, jsou mu
uznány na základě jeho žádosti za podmínek stanovených SZŘ a Směrnicí děkana LF UP k

provedení SZŘ.

článek g
závěrečná ustanovení
1.

Tato směrnice nabývá platnosti dnem jejího vydání, tj. podpisu děkanem, a účinnosti
dnem zveřejnění na webových stránkách LF UP.

2.

Tímto se zrušuje Směrnice děkana LF UP
Palackého v Olomouci č. LF

-

t

Řadu celoživotníhovzdělávání Univerzity

B3-3|2O15-PN ze dne 23. listopadu 2015.

V Olomouci dne 22. května 2017

prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.
děkan LF UP
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