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článek r

úvodní ustanovení

Tato Směrnice děkana, vydaná v souladu s čl. 29 Statutu Univerzity Palackého v Olomouci

(dále jen ,,UP"| v účinném znění a Řádem celoživotního vzdělávání UP v účinném znění,

upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání (dále jen ,,CŽV") na Lékařské fakultě 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

V programech CŽV jsou realizovány předměty obsahově shodné se studijními předměty

vyuČovanými v rámci akreditovaných studijních programů Všeobecné lékařství a Zubní

lékařství.

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

měsíc před zahájením výuky v daném akademickém roce.

č!ánek +

Přijímání uchazečů do programu CŽV

L, Podmínkou přijetí do programu CŽV je dosažení úplného středního nebo úplného

středního odborného vzdělání zakončeného maturitní zkouškou. uchazeče o vzdělávání

V programu cŽv přilÍmá děkan podle moŽností LF UP a v souladu s vnitřními předpisy UP

a vnitřními předpisy LF UP. Uchazeč může být přijat do programu CŽV a zařazen do

přísluŠného studijního ročníku v rámci akreditovaných studijních programů Všeobecné

lékařství a Zubní lékařství pouze jednou.
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2. Podmínkou pro přijetí k vzdělávání v program u CŽV je dále splnění podmínek přijímacího

YÍzení pro příslušný akademický rok a uzavření Smlouvy o zajištění studia vceloživotním

vzdělávání mezi účastníkem cžv a LF up.

článek s

Průběh vzdělávání v programu CŽV

1. Účastníci CŽV obdrží průkazy o zařazení do programu cŽv, do kterých se zapisují

jednotlivé předměty, vykonané zápočty, kolokvia a zkoušky.

2, Účastníci CŽV si mohou v programu CŽV zapsat a absolvovat pouze předměty zařazené

do ]-. a 2. roČníku studia uskutečňovaného v rámci magisterských studijních programů

uvedených v čl. 3 odst. 1.

3. Zápisem předmětů vrámci programu CŽV, při respektování podmíněné návaznosti

předmětŮ dané příslušnými prerekvizitami, si účastník CŽV vytvářísvůj plán vzdělávání.

4. Účastník CŽV v programu CŽV je povinen absolvovat zapsané předměty ve stejném

rozsahu a za stejných podmínek jako student LF UP.

5. Na práva a povinnosti účastníka programu CŽV se přiměřeně použijí ustanovení

Studijního a zkušebního řádu UP (dále jen ,,SZŘ"), Směrnice děkana LF UP k provedení

SZŘ a Smlouvy o zajištění studia v celoživotním vzdělávánímezi účastníkem cŽv a LF Up.

6. ÚČastník programu CŽV má právo využívat knihovních, informačních a jiných služeb Up.

7. Účastníci CŽV se mohou přihlásit ke zkoušce z předmětu po splnění předepsaných

podmínek stanovených SZŘ a Směrnicíděkana LF UP k provedeníSZŘ.

8, Pro stanovení počtu termínů zkoušky a jejich průběh se přiměřeně použije SZŘ a

Směrnice děkana LF UP k provedeníSZŘ.

Clánek 6

Úhrady spojené se vzděláváním v programech CŽV

U programů CŽV je podmínkou pro vzdělávání zaplacení úhrady podle ustanovení

Smlouvy o zajištěnístudia v celoživotním vzdělávání mezi účastníkem cŽv a LF Up.

Úhrada za vzdélávání v programu CŽV činí 3000,- Kč za kredit v případě programu CžV,

který je odvozen od akreditovaného studijního programu Všeobecné lékařství.
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3. Úhrada za vzdělávání v programu CŽV činí 3500,- Kč za kredit v případě programu CžV,

který je odvozen od akreditovaného studijního programu Zubnílékařství.

Óánek z

Ukončení programu CŽV

Účastník CŽV, který v programu CŽV úspěšně absolvoval předepsané zkoušky, kolokvia a

zápočty obdrží osvědčení o absolvování programu CŽV.

Účastník, který v programu CŽV úspěšně absolvoval všechny předepsané zkoušky a

zápočty a získal stanovený počet kreditů, může b\it přijat do řádného studia v

akreditovaném studijním programu uskutečňovaném na LF UP pouze na základě splnění

podmínek stanovených pro přijímací řízení do příslušného studijního programu

uskutečňovaného na LF UP.

Na základě přijetí k řádnému studiu podle odst. 2 se účastník CŽV stává studentem LF.

Zápočty a zkoušky, které byly studentem absolvovány v programu CŽV, jsou mu uznány

na základě jeho žádosti za podmínek stanovených v SZŘ a ve Směrnici děkana LF UP k

provedení SZŘ.

článek g

přechodná ustanovení

Úhrady uvedené v čl, 6 odst. 2 a 3 jsou platné od akademického roku 2OL6/2o!7,

Pro akademický rok 2OI5/2OL6 jsou platné úhrady ve výši 2000,- Kč za kredit vpřípadě

programu CŽV, který je odvozen od akreditovaného studijního programu Všeobecné

lékařství, a 2500,- Kč za kredit vpřípadě programu CŽV, který je odvozen od

akreditovaného studijn ího p rogram u Zu bn í lékařství.
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článek g

závěrečná ustanovení

Tato směrnice nabývá platnosti dnem jejího vydání, tj. podpisu děkanem, a účinnosti

dnem zveřejnění na webových stránkách LF UP.

Tímto se ruší Směrnice děkana LF UP k řádu celoživotního vzdělávání Univerzity

Palackého v Olomouci č. LF - B3-4|2O7].-PN ze dne 1. září 207L

V Olomouci dne 23. listopadu 2015

prof.

děkan LF UP


