Centrum celoživotního vzdělávání
Hradební 22, 350 11 Cheb
Univerzitní 22, 306 14 Plzeň

Nabídka studia v programu celoživotního vzdělávání
(předměty shodné s 1. ročníkem navazujícího magisterského studia)
Zájemcům o studium, kteří z různých důvodů nemohou studovat v řádném studiu, nabízí Fakulta
ekonomická Západočeské univerzity v Plzni (dále jen FEK ZČU) možnost studia v programech celoživotního
vzdělávání (dále jen program CŽV). Tento typ studia probíhá v souladu s § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o
vysokých školách v platném znění.
Zájemcům, kteří již absolvovali bakalářské studium, fakulta nabízí v programu celoživotního vzdělávání
blok předmětů, který odpovídá 1. ročníku navazujícího magisterského studijního programu Ekonomika a
management, studijního oboru Podniková ekonomika a management. Studium tohoto bloku předmětů
probíhá za poplatek 35 000,- Kč. Poplatek je určený na úhradu nákladů spojených se studiem za celou dobu
studia v programu CŽV, tzn. že jeden semestr studia stojí 17 500,- Kč (prodloužení studia o rok je zdarma).
Účastník programu CŽV nemá statut studenta. Účastníci CŽV jsou po splnění stanovených podmínek dle
aktuální vyhlášky o přijímání ke studiu do navazujících magisterských studijních programů na FEK ZČU
přijímáni do navazujícího studia v kombinované formě v navazujícím magisterském studijním programu
Ekonomika a management, studijním oboru Podniková ekonomika a management. Řádné studium je
bezplatné. Po přijetí do řádného studia mají možnost požádat o uznání předmětů splněných v programu
CŽV v souladu s § 60 zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění.
Organizace studia v programu CŽV:
 Studium probíhá v Plzni v budově Fakulty ekonomické ZČU.
 Forma studia: kombinovaná (tj. kombinace prezenční výuky a distančního studia za pomoci moderních
výukových technologií, např. e-learningové kurzy, univerzitní systém Courseware apod.).
 Prezenční část výuky se realizuje formou prezenčních bloků (tzv. tutoriálů), které probíhají ve vybrané
soboty (cca 6 - 8 sobot každý semestr). Sobotní výuka probíhá od 9:30 do 16:30 hod. (od 8:00 do 9:30
hod. je prostor pro individuální konzultace s vyučujícími případně pro jiné studijní aktivity, např.
písemné testy apod.)
 Účastník CŽV vypracovává z každého předmětu během semestru samostatné úkoly, poté absolvuje
zápočty a zkoušky. Požadavky na splnění předmětů jsou v programu CŽV stejné jako v řádném studiu.
 Účastník CŽV má k dispozici servis Centra celoživotního vzdělávání FEK ZČU v Plzni, prezenční tutoriály a
individuální konzultace s vyučujícím (konzultace mailem nebo telefonicky, případně osobně
v konzultačních hodinách na fakultě).
 O studiu v programu CŽV uzavírají účastník a Fakulta ekonomická ZČU písemnou smlouvu.
Přijetí ke studiu v programu CŽV:
 Uchazeči o studium v programu CŽV jsou přijímáni bez přijímací zkoušky.
 Přihlášky pro letní semestr 2019/2020 fakulta přijímá průběžně do 7. února 2020.

 Zahájení výuky v letním semestru 2019/2020

15. února 2020 v Plzni – Podniková ekonomika a management
(navazující magisterské studium)

Centrum celoživotního vzdělávání
Hradební 22, 350 11 Cheb
Univerzitní 22, 306 14 Plzeň
Podmínky přijetí ke studiu:
 Absolvované bakalářské nebo magisterské studium. Uchazeči musí doložit úředně ověřenou kopii
bakalářského nebo magisterského vysokoškolského diplomu nebo jeho nostrifikace (v případě
absolvování vysokoškolského studia v zahraničí s výjimkou Slovenské republiky).
 Zaplacení poplatku 35 000,- Kč na úhradu nákladů spojených se studiem.
 Poplatek na úhradu nákladů lze také uhradit formou následujících splátek:
 Kč 20 000,- při zahájení studia (splatnost do 11. 2. 2020),
 dále pak k 15. 4. 2020, 15. 5. 2020, 15. 6. 2020 a 15. 7. 2020 vždy Kč 3 750,-.
 Pokud máte zájem o uvedený splátkový kalendář, je to nutné uvést do přihlášky.
Výhody studia v programu celoživotního vzdělávání:
 Ke studiu se mohou přihlásit také uchazeči, kteří nebyli přijati k řádnému vysokoškolskému studiu.
 Účastník absolvuje předměty podle individuálního studijního plánu.
 Předměty prvního ročníku je možné studovat až dva roky (první ročník studia je tedy možné si rozdělit
do dvou let).
 Poplatek na úhradu nákladů spojených se studiem se platí pouze jednou a je určený na celou dobu
studia (tedy až na dva roky).

Přihlášky a bližší informace:
Doplňující informace poskytne studijní referent Centra celoživotního vzdělávání (CECEV):
Tomáš Kasík, e-mail: tkasik@ccv.zcu.cz
Kontakty na pracoviště:
FEK ZČU, Centrum celoživotního vzdělávání, Univerzitní 22, Plzeň. Tel. 377 633 018 (úterý, středa, čtvrtek)
FEK ZČU, Centrum celoživotního vzdělávání, Hradební 22, Cheb. Tel. 377 633 505 (pondělí a pátek)
Internetové stránky:
www.fek.zcu.cz/cecev (zde je k dispozici formulář přihlášky)
www.fek.zcu.cz

