PRAVIDLA STUDIA
UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU NA ČZU V PRAZE
Čl. 1
Univerzita třetího věku na ČZU v Praze




Česká zemědělská univerzita v Praze (dále jen “ČZU”) poskytuje podle 60 odst. 1
zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen “zákon”), a čl. 2
odst. 1 písm. c) vnitřního předpisu ČZU s názvem Celoživotní vzdělávání na ČZU
registrovaného dne 12. července 1999 pod čj. 24 727/99-30, ve znění pozdějších
předpisů, veřejnosti programy celoživotního vzdělávání s názvem univerzita třetího
věku (dále jen “U3V”).
Programy U3V se uskutečňují:

a. v 4 až 6 semestrových programech
b. v krátkodobých kurzech.





Krátkodobý kurz může být uznán jako součást programu podle písmene a).
Informace o nabídce studia v programech U3V a spojení na jejich koordinátory jsou
na webovém portále U3V (www.u3v.czu.cz).
Výuka probíhá v prostorách ČZU nebo regionálních střediscích a bývá doplněna
odbornými exkurzemi.
Výuka v U3V se může uskutečňovat i formou virtuální výuky.

Čl. 2
Přijímání ke studiu





Uchazeči o studium v programech U3V na ČZU se přihlašují prostřednictvím
elektronické přihlášky, která je k dispozici na webovém portále U3V
(www.u3v.czu.cz), případně písemnou přihláškou zaslanou nebo odevzdanou
kontaktní osobě na ČZU, příslušné fakultě nebo institutu.
Podmínkou přijetí ke studiu je zpravidla důchodový věk, maturitní zkouška, řádně
vyplněná a včas zaslaná nebo odevzdaná přihláška.
O přijetí do studia v programu U3V rozhoduje rektor, děkan nebo ředitel
vysokoškolského ústavu.

Čl. 3
Účastníci U3V




Účastníkem může být uchazeč, který splnil podmínky přijetí ke studiu.
Účastník studia v programu U3V není studentem podle zákona.
Práva účastníků:






obracet se na koordinátora a kontaktní osobu,
být přijat do studia v navazujícím programu U3V po prokázání a uznání předešlého
studia,
účastnit se slavnostního ceremoniálu ukončení studia v programu U3V,
využívat prostory Koordinačního centra U3V,
využívat vybraná účelová zařízení ČZU (bazén, studovna SIC a jiné podle aktuálního
seznamu dostupného na webovém portále U3V a v Koordinačním centru U3V),
absolventi U3V se mohou dále scházet v rámci vytvořených klubů absolventů



Povinnosti účastníků:




účastnit se výuky předepsané programem U3V,
absolvovat ukončení studia předepsané programem U3V (např. závěrečný test,
písemnou práci),
dodržovat zásady chování obvyklé na akademické půdě.







IV.
Závěrečná ustanovení




Tato pravidla byla schválena Akademickým senátem ČZU v Praze dne 8. února 2011.
Tato pravidla nabývají účinnosti dnem 14. února 2011.
Zrušují se Pravidla organizace a studia univerzity třetího věku na ČZU v Praze platná
od 1. září 2007.

prof. Ing. Jiří Balík, CSc., v. r.
rektor ČZU v Praze

