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FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ 
prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc. 
DĚKAN 

 
 
 
 

               Č. j.: 157/20/17911 
 

SMĚRNICE DĚKANA PRO REALIZACI CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ  
V RÁMCI MIMOŘÁDNÉHO STUDIA VYBRANÝCH PŘEDMĚTŮ  

V AKREDITOVANÝCH BAKALÁŘSKÝCH A NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH 
STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA ČESKÉM VYSOKÉM UČENÍ TECHNICKÉM 

V PRAZE – FAKULTĚ BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ  
 

Článek 1 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ  

1. Tato směrnice se vydává v souladu s § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých 
školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o vysokých školách”), Řádem celoživotního vzdělávání 
Českého vysokého učení technického v Praze (dále je „ČVUT“) a Směrnicí 
kvestora č. 48/2001 k realizaci Řádu celoživotního vzdělávání ČVUT a blíže 
upravuje podmínky studia v programu celoživotního vzdělávání (dále jen 
„CŽV") na Fakultě biomedicínského inženýrství (dále jen „FBMI”). 

2. CŽV 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. 

3. Účastník CŽV není studentem podle zákona o vysokých školách a toto studium 
není uzavřeno získáním akademického titulu. 

4. ČVUT FBMI vede evidenci programů, účastníků a absolventů CŽV 
prostřednictvím Studijního informačního systému ČVUT. 
 

Článek 2 

PROGRAM CŽV 

1. Programem CŽV se také rozumí mimořádné studium vybraných předmětů 
obsahově i kreditově shodných s předměty studijních plánů akreditovaných 
bakalářských a navazujících magisterských studijních programů na ČVUT 
FBMI. 

2. Účastníci programu CŽV absolvují předměty za stejných podmínek jako 
studenti zapsaní do řádného studia akreditovaných bakalářských nebo 
navazujících magisterských studijních programů. Zahájení a ukončení účasti 
v programu CŽV probíhá v souladu s Časovým plánem příslušného 
akademického roku pro FBMI a podle konkrétního rozvrhu. 

3. Účastníkem mimořádného studia v rámci programu CŽV může být pouze 
osoba, která nestuduje v žádném akreditovaném bakalářském nebo 
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navazujícím magisterském studijním programu na ČVUT FBM a rovněž nemá 
studium na ČVUT FBMI přerušené. 

4. Vyžadují-li to kapacitní důvody, může ČVUT FBMI omezit počet účastníků 
mimořádného studia v rámci programu CŽV, kteří si mohou zapsat daný 
předmět. Studovat lze pouze předmět, který je v daném semestru vypsaný a 
řádně se vyučuje. Nelze studovat předmět, který probíhá u poskytovatelů 
zdravotních služeb. 

Článek 3  

PŘIJÍMÁNÍ UCHAZEČŮ 

1. Uchazeč o studium v programu CŽV řádně vyplní a elektronicky odešle 
podepsanou přihlášku na e-mail: studijni@fbmi.cvut.cz nejdéle 14 dní před 
zahájením příslušného semestru stanoveného v Časovém plánu 
akademického roku pro FBMI. 

2. Přihláška je dostupná ve veřejné části internetových stránek ČVUT FBMI, viz: 
https://www.fbmi.cvut.cz/cs/verejnost/o-nas?section=u3v  

3. Po obdržení přihlášky studijní oddělení ČVUT FBMI sdělí uchazeči e-mailem, 
zda byla přihláška akceptována a vyzve uchazeče k zaplacení poplatku dle 
článku 4 a zároveň mu zašle platební údaje (variabilní symbol pro platbu je 
uvedený v přihlášce). 

4. Dále bude s účastníkem mimořádného studia v  programu CŽV uzavřena 
smlouva. 

Článek 4  

ÚPLATA 

1. Výše poplatku za absolvování jednotlivých předmětů mimořádného studia v rámci 
programu CŽV: 
A. 800,- Kč za 1 kredit pro účastníka mimořádného studia v rámci programu CŽV 

studujícího v českém jazyce předměty akreditovaného bakalářského nebo 
navazujícího magisterského studijního programu na ČVUT FBMI. 

B. 1 300,- Kč za 1 kredit pro účastníka mimořádného studia v rámci programu CŽV 
studujícího v anglickém jazyce předměty akreditovaného bakalářského 
studijního programu na ČVUT FBMI. 

C. 1 500,- Kč za 1 kredit pro účastníka mimořádného studia v rámci programu CŽV 
studujícího v anglickém jazyce předměty akreditovaného navazujícího 
magisterského studijního programu na ČVUT FBMI. 

2. Počet zapsaných kreditů je součtem kreditů všech zapsaných předmětů. 
3. Úhrada stanovené částky musí být provedena převodem před zahájením 

mimořádného studia v rámci programu CŽV. 
4. Z důvodu předčasného ukončení mimořádného studia v rámci programu CŽV ze 

strany účastníka se poplatek za absolvování jednotlivých předmětů nevrací. 
 

Článek 5  

PRŮBĚH A ORGANIZACE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU CŽV 

1. Nejpozději v den zahájení mimořádného studia v rámci programu CŽV příslušného 
semestru stanoveného v Časovém plánu akademického roku pro FBMI předloží 
účastník na studijní oddělení ČVUT FBMI doklad o zaplacení poplatku a na základě 
předloženého dokladu mu bude vydána smlouva a povoleno absolvování 
mimořádného studia v rámci programu CŽV. 
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2. Vydání průkazu hosta, který opravňuje účastníka ke vstupu do prostor ČVUT FBMI, je 
spojeno s poplatkem, který hradí uchazeč a požádá o jeho vydání ve Vydavatelství 
průkazů ČVUT v Praze. 

3. V případě přijetí účastníka mimořádného studia v rámci programu CŽV do 
bakalářského nebo navazujícího magisterského studia mohou být na základě 
podané písemné žádosti děkanem uznány absolvované předměty mimořádného 
studia v rámci akreditovaných studijních programů na ČVUT FBMI, které byly 
hodnoceny klasifikačním stupněm A, B, C, D nebo E až do výše 60 % celkové kreditové 
zátěže daného studijního programu. Takto lze uznat pouze předměty, které mají 
stejné zakončení a stejnou náplň jako předměty v akreditovaných studijních 
programech na ČVUT FBMI a od jejich splnění neuplynulo více než dva roky. 

4. Studium v programu CŽV je založeno na absolvování předmětů v rozsahu uvedeném 
ve smlouvě o mimořádném studiu.  
 

Článek 6  

UKONČENÍ VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU CŽV 

1. Absolventům mimořádného studia v rámci programu CŽV bude vydán výpis 
absolvovaných předmětů z programu CŽV na ČVUT FBMI. 

 
Článek 7 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tato směrnice byla projednána a schválena Akademickým senátem ČVUT FBMI dne 
23. 4. 2020 

2. Platnost směrnice je určena dnem podpisu děkanem ČVUT FBMI (datum platnosti). 
3. Tato směrnice je účinná od 1. 5. 2020 (datum účinnosti). 

 

V Kladně dne 24. 4. 2020   

 
  prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc. 
 děkan ČVUT FBMI 
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