INFORMACE STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ FSv ČVUT

Pokyny pro studium jednotlivých předmětů v rámci kurzu celoživotního vzdělávání
a následné uznávání předmětů v řádném studiu FSv ČVUT
I. Základní informace
-

fakulta a uchazeč uzavírají jednosemestrální písemnou smlouvu o účasti v kurzu CŽV
Mimořádné studium vybraných předmětů, ve smlouvě jsou uvedeny konkrétní předměty
zvolené účastníkem kurzu. Cenu a organizaci kurzu upravuje Opatření děkana č. 3/2021
https://www.fsv.cvut.cz/uchazeci/celozivotni-vzdelavani/celozivotni-vzdelavani/ ;

-

poplatek v kurzu činí Kč 1 400 za semestr při 1 hodině výuky týdně u všech předmětů kromě
předmětů typu ateliér nebo architektonické kreslení či grafická prezentace architektury;

-

poplatek v kurzu činí Kč 1 900 za semestr při 1 hodině výuky týdne u předmětů typu ateliér
nebo architektonické kreslení či grafická prezentace architektury;

-

příklad výpočtu ceny: předmět matematika 101MA1, počet hodin výuky týdně 2 h. přednáška
+ 3 h. cvičení, tj. 5 hodin týdně, platba za absolvování předmětu: 5*1400 = 7000 za celý
semestr včetně zápočtu a zkoušky.

II. Administrativní postup
a) Uchazeč odešle na studijní oddělení mailem přihlášku do kurzu, formulář přihlášky viz
https://portal.fsv.cvut.cz/hlavni/educat/prihlaska_czv.doc .
V přihlášce uchazeč uvede konkrétní vybrané předměty (kód a název). Před výběrem
předmětů je uchazeč povinen seznámit se s rozvrhem vybraných předmětů a do přihlášky
uvést pouze předměty, které se časově rozvrhově nekryjí.
Termín podání přihlášky pro zimní semestr: od 1. do 15. 9. (doporučujeme cca
do 10. 9., kdy ještě nejsou kapacity rozvrhu obsazené ze strany studentů),
Termín podání přihlášky pro letní semestr: od 10. 1. – do 5. 2.
b) Kontakt na studijní oddělení:

Lenka Ferenčíková, e-mail: lenka.ferencikova@fsv.cvut.cz,
tel. 2 2435 8766

c) Studijní odd. sdělí účastníkovi kurzu výši poplatku za kurz podle počtu hodin výuky uvedených
účastníkem v přihlášce, bankovní údaje pro úhradu poplatku za kurz a dále zašle účastníkovi
návrh smlouvy.
d) Účastník kurzu uhradí poplatek a zašle na studijní informaci mailem zprávu, že poplatek byl
uhrazen. Termín: nejpozději 2 pracovní dny před prvním dnem výuky semestru.
e) Po obdržení platby na účet fakulty vloží studijní odd. záznam o účasti v kurzu do studijního
informačního systému KOS ČVUT a zašle účastníkovi mailem zprávu, že je studium tímto
zahájeno a účastník si může vyřídit v Kartovém centru ČVUT heslo ČVUT pro přístup do IS
KOS a průkaz ČVUT pro vstup na fakultu (turnikety budovy C a D).
f)

Pro vyřízení hesla a průkazu ČVUT musí účastník kurzu provést na webu Kartového centra
elektronickou rezervaci termínu vyřízení. Bez této rezervace termínu nelze průkaz a heslo
vyřídit. Web https://ist.cvut.cz/nase-sluzby/kategorie-sluzeb/prukazy-cvut/, adresa Kartového
centra ČVUT: Studentský dům, Bechyňova 3, P 6.

g) Po získání hesla ČVUT si může účastník kurzu měnit v IS KOS rozvrh u zapsaných předmětů
(jsou-li rozvrhové kapacity volné) a to do pátku 2. týdne výuky semestru do 11.00 h.
III. Uznávání předmětů z celoživotního vzdělávání
Po případném přijetí do řádného studia FSv (nutno absolvovat standardní přijímací řízení) budou
předměty absolvované v rámci CŽV studentovi uznány, a to do výše 60 % kreditů potřebných
k řádnému ukončení studia (viz zákon č. 111/1998 Sb. o VŠ, § 60). Uznávání předmětů probíhá
v souladu se Studijním a zkušebním řádem ČVUT a aktuálním zněním Opatření děkana týkajícím se
uznávání předmětů, viz https://www.fsv.cvut.cz/legislat/legislat.php.
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