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Zpracoval: proděkan pro lidské zdroje, vnější vztahy a celoživotní vzdělávání 

Odpovídá: děkanka 

 

k uskutečňování programů celoživotního vzdělávání na Univerzitě v Praze, 

Pedagogické fakultě 
 
 

1. Programy celoživotního vzdělávání na Univerzitě Karlově v Praze, Pedagogické fakultě (dále jen Pedagogická 

fakulta) se uskutečňují v souladu s § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění 

dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v souladu se Statutem Univerzity Karlovy v Praze a Řádem 

celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy v Praze. 

 

 

2. Vzdělávací programy na Pedagogické fakultě jsou vyhlašovány pouze prostřednictvím 

Studijního informačního systému Univerzity Karlovy v Praze v modulu Evidence kurzů celoživotního 

vzdělávání na <www.pedf.cuni.cz>. 

 

3. Vzdělávací programy na Pedagogické fakultě mohou být uskutečňovány: 

a) fakultními pracovišti realizujícími celoživotní vzdělávání (dále jen FP CŽV), 

b) FP CŽV v součinnosti s jiným pracovištěm univerzity, 

c) FP CŽV v součinnosti s další vysokou školou, 

d) FP CŽV v součinnosti s mimouniverzitním pracovištěm. 

 

4. Za vyhlášení podmínek a za uskutečňování programu celoživotního vzdělávání odpovídá FP CŽV. 

 

5. Vztahy při poskytování celoživotního vzdělávání jsou založeny na smlouvě o uskutečnění programu 

celoživotního vzdělávání. Vzor smlouvy je přílohou č. 1 tohoto opatření. 

 

6. Struktura vzdělávacího programu a způsob ukončení jsou obsaženy ve vzdělávacím plánu, jehož vzor je 

přílohou č. 2 tohoto opatření. Vzdělávací plán je rovněž přílohou smlouvy o uskutečnění programu 

celoživotního vzdělávání.    

7. Rozhodování ve věcech souvisejících se studiem v programech celoživotního vzdělávání přísluší pouze 

Pedagogické fakultě: 

a) v prvním stupni rozhoduje garant uskutečňování vzdělávacího programu fakultního pracoviště, které 

vzdělávací program uskutečňuje (dále jen FP CŽV), 

b) ve druhém stupni rozhoduje proděkan pro oblast celoživotního vzdělávání,  

c) ve třetím stupni rozhoduje děkan fakulty.   

 

Přílohy: 

1. Smlouva o uskutečnění programu celoživotního vzdělávání 

2. Vzdělávací plán 

 

Toto opatření  nabývá  úč innosti  a  platnost i  dnem podpisu.  

 

 

V Praze dne 14. 9. 2012 

 

doc. PaedDr. Radla Wildová, CSc., v. r. 

                      děkanka fakulty  

 

http://www.pedf.cuni.cz/


  

 
 

 

 


