Fakulta zdravotnických studií
Nelékařské zdravotnické obory

POKYN DĚKANKY
Číslo 4D/2010
ve věci podmínek celoživotního vzdělávání
na Fakultě zdravotnických studií ZČU

Metodický pokyn FZS je v souladu se Statutem Západočeské univerzity v Plzni (dále jen
ZČU), Řádem celoživotního vzdělávání ZČU a upravuje bližší podmínky celoživotního
vzdělávání (dále jen CŽV) na Fakultě zdravotnických studií ZČU (dále jen FZS)

Článek 1
Základní ustanovení
1. FZS uskutečňuje CŽV v rámci akreditovaných studijních programů (dále jen program CŽV).
2. FZS uskutečňuje CŽV v akreditovaných specializačních kurzech (dále jen specializační kurzy
CŽV).

Článek 2
Celoživotní vzdělávání
1. Programy CŽV jsou realizovány plně v souladu s akreditovanými studijními programy.
2. Studium v programu CŽV vyhlašuje děkanka FZS vždy nejméně 4 měsíce před zahájením
výuky v daném akademickém roce
3. Specializační kurzy CŽV navazují na akreditované studijní programy nelékařských
zdravotnických oborů.
4. Studium ve specializačních kurzech CŽV vyhlašuje garant kurzu (oddělení celoživotního
vzdělávání FZS) ve spolupráci s vedoucí garantující katedry FZS.

Článek 3
Přijímaní uchazečů ke studiu v programech CŽV
a ve specializačních kurzech CŽV
1. Podmínkou přijetí ke studiu v programu CŽV je v případě akreditovaných studijních programů
dosažení středního vzdělání ukončené maturitní zkouškou dle platného školského zákona.
2. Podmínkou pro přijetí ke studiu do programu CŽV je uzavření smlouvy mezi zdravotnickým
zařízením (účastníkem CŽV) a FZS.
3. Podmínky pro přijetí ke studiu ve specializačních kurzech CŽV stanovuje garant kurzu
současně se zveřejněním specializačního kurzu CŽV.
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Článek 4
Průběh studia
1. Účastníci programu CŽV obdrží v den zápisu průkazy o studiu v CŽV. Účastník programu
CŽV je povinen řádně vyplnit všechny položky v průkazu.
2. V průkazu CŽV si účastník programu CŽV zapíše všechny povinné a zvolené povinně volitelné
předměty dané akreditovaným programem CŽV.
3. Účastníci programu CŽV jsou povinni absolvovat zapsané předměty v rozsahu 80 % a ukončit
předmět stanovenou klasifikaci pro daný předmět tj. zápočtem nebo zkouškou.
4. Účast na přednáškách a cvičeních účastníků programu CŽV je evidována v docházkových
listech.
5. Počet termínů zkoušek je dán Studijním a zkušebním řádem ZČU. Po druhém opravném
neúspěšném výsledku zkoušky (zápočtu) je účastníku v programu CŽV studium ukončeno.
6. Účastníkům programu CŽV není uznána výuka, kterou absolvoval svým předchozím studiem
na jiné vysoké škole.
7. Výuka specializačních kurzů CŽV se řídí speciálním rozvrhem. Za organizační zajištění výuky
nese odpovědnost oddělení celoživotního vzdělávání FZS a garantující katedra.
8. Účastníci specializačních kurzů CŽV jsou povinni splnit požadavky vypsané garantem kurzu.
Plnění kurzu je evidováno ve formuláři, který připraví garant kurzu.

Článek 5
Úhrady spojené se studiem v programech CŽV
a ve specializačních kurzech CŽV
1. U programů CŽV i specializačních kurzů CŽV je podmínkou zahájení studia úhrada stanovené
finanční částky.
2. Úhrada finanční částky za studium v programech CŽV a specializačních kurzech je splatná 14
dní před jeho zahájením.
3. Úhrada spojená se studiem v programu CŽV vychází z počtu kreditů povinných a povinně
volitelných předmětu prvního ročníku daného oboru, jejichž absolvování je podmínkou pro
úspěšné ukončení programu CŽV. Výše úhrady je stanovena děkankou FZS ZČU vždy do
konce května kalendářního roku, ve kterém bude zahájen program CŽV.
4. Nesplněním podmínek úhrady daných smlouvou o studiu v rámci programu CŽV mezi
účastníkem nebo zdravotnickým zařízením a FZS ZČU dle čl. 5 odst. 1 nebude uchazeč zařazen
do programu CŽV nebo specializačního kurzu CŽV.

Článek 6
Ukončení programu CŽV a specializačního kurzu
1. Účastník, který v programu CŽV absolvoval a úspěšně zakončil všechny povinné a zvolené
povinně volitelné předměty prvního ročníku bakalářského oboru a získal dle kurikula daného
oboru stanovený počet kreditů, obdrží osvědčení o absolvování prvního ročníku.
2. Absolvent programu CŽV, který splní podmínky přijímacího řízení a je přijat k řádnému studiu
akreditovaného studijního programu Ošetřovatelství oboru Všeobecná sestra, může v prvním
ročníku požádat o uznání předmětů s klasifikací výborně a velmi dobře.
3. Absolvent programu CŽV, který splní podmínky přijímacího řízení a je přijat k řádnému studiu
akreditovaného studijního programu Ošetřovatelství oboru Všeobecná sestra a dosáhl váženého
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průměru klasifikace v programu CŽV 1,5, může požádat o uznání klasifikace prvního
ročníku a nástup do druhého ročníku .
4. Účastník specializačního kurzu CŽV, který kurz úspěšně ukončil, obdrží osvědčení nebo
certifikát o úspěšném absolvování specializačních kurzu CŽV.
5. Tyto podmínky přijetí absolventa programu CŽV do druhého ročníku řádného studia byly
projednány a schváleny Akademickým senátem FZS.

Článek 7
Závěrečné ustanovení
1. Každý program CŽV a specializační kurz musí být předem označen samostatnou
zakázkou z důvodu sledování nákladů a výnosů programu CŽV a specializačního
kurzu.
2. Tento metodický pokyn nabývá účinnosti dne 1. 5. 2010

Vypracovala:
PhDr. Jana Ajglová
proděkanka pro pedagogickou činnost FZS

Schválila:
PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D.
děkanka FZS

V Plzni dne 28. 4. 2010
Rozdělovník:
- děkanka FZS
- předsedkyně Akademického senátu FZS
- proděkani fakulty
- tajemník fakulty
- vedoucí kateder
- studijní oddělení fakulty

Změna č.:0
Vypracovala: PhDr. Jana Ajglová
Platnost od: 01.04.2010
Datum tisku: 26.03.2010
Pokyn děkanky č. 4/2010 – Podmínky celoživotního vzdělávání

Schválila: PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D.

Datum: 1.9.2008

Strana 3 (celkem 3)

