PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ „VYŠŠÍ JUSTIČNÍ ÚŘEDNÍK“

I.

Předpokládaný počet účastníků: 30

II.
Charakteristika programu:
Program celoživotního vzdělávání „Vyšší justiční úředník“ (dále jen PCŽV VYJU) je
uskutečňován v rámci akreditovaného bakalářského kombinovaného studijního
programu Vyšší justiční úředník, v souladu s § 60 zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých
školách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Řádem celoživotního
vzdělávání Masarykovy univerzity, Směrnicí děkana č. 2/2017, o vzdělávání v
programech celoživotního vzdělávání (dále jen „Směrnice o vzdělávání“) a ostatními
vnitřními předpisy.
PCŽV VYJU je určen jak zájemcům z řad uchazečů o vzdělávání, kteří nebyli přijati ke
studiu v programu Vyšší justiční úředník na Právnické fakultě MU, případně jiném
programu, tak i dalším osobám, které dosáhly úplného středního vzdělání s maturitou.
Účastníkem PCŽV VYJU je osoba, která splnila podmínky přijetí do PCŽV VYJU.
Účastník PCŽV VYJU je oprávněn absolvovat předměty předepsané vzdělávacím
plánem PCŽV VYJU, který odpovídá studijnímu plánu 1. až 4. semestru programu Vyšší
justiční úředník, a to co do formy, časové dotace, způsobu ukončení i počtu kreditů.
Účastník PCŽV VYJU může získané kredity uplatnit za podmínek stanovených vnitřními
předpisy Masarykovy univerzity a Právnické fakulty v rámci přijímacího řízení ke studiu
v programu Vyšší justiční úředník pro upuštění od přijímací zkoušky.
Dále je oprávněn v případě přijetí ke studiu požádat o uznání absolvovaných předmětů
vzdělávacího programu za ukončené předměty předepsané studijním plánem pro
program Vyšší justiční úředník v maximální výši stanovené zákonem.
V případě přijetí ke studiu programu Vyšší justiční úředník je oprávněn zaregistrovat si
a zapsat předměty předepsané studijním plánem, které navazují na předměty řádně
ukončené v rámci PCŽV VYJU, a to v souladu s časovým rozvržením studia ve studijním
plánu a jeho popisu.
Podle ustanovení § 60 odst. 3 zákona nemá účastník celoživotního vzdělávání
postavení studenta vysoké školy.

III.

Obsah programu, profil absolventa:

Základním cílem tohoto programu je poskytnout specializované profesní vzdělání
zejména pro pracovníky resortu spravedlnosti. Primárně je určen pro pracovníky
vykonávající funkci vyššího soudního úředníka, vyššího úředníka státního zastupitelství
nebo soudního tajemníka bez odpovídajícího vysokoškolského vzdělání. Profil
Masarykova univerzita, Právnická fakulta
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absolventa je utvářen jednak poskytnutím uceleného přehledu právní úpravy české i
evropské jako celku (občanské právo hmotné a procesní, obchodní právo, trestní právo
hmotné a procesní) a dále specializovanými předměty cílenými do oblasti justice.
Vzhledem k formě studia je kladen důraz na schopnost samostatného studia a podřízení
se moderním didaktickým přístupům – e-learning, multimediální pomůcky.
IV.
Podmínky a způsob přijetí do PCŽV VYJU:
Podmínkou pro přijetí ke vzdělávání je
1.
dosažení úplného středního vzdělání s maturitou,
2.
úspěšné absolvování přijímacího řízení do PCŽV VYJU,
Uchazeč úspěšně absolvuje přijímací řízení, jestliže:
a)
vykonal Test studijních předpokladů (dále jen TSP) ve smyslu vykonání přijímací
zkoušky ke studiu v programu Vyšší justiční úředník nebo jiného programu na Právnické
fakultě MU pro akademický rok 2018/2019, a nebyl ke studiu přijat. Na základě návrhu
přijímací komise děkan Právnické fakulty MU stanoví minimální percentil úspěšnosti
TSP, do kterého se pro účely PCŽV považuje přijímací zkouška do PCŽV VYJU za
úspěšně složenou;
b)
vykonal Test studijních předpokladů (dále jen TSP) ve smyslu vykonání přijímací
zkoušky ke studiu kteréhokoli studijního programu na Masarykově univerzitě pro
akademický rok 2018/2019. Výše percentilu určující úspěšnost se určí ve stejné výši
jako podle písm. a);
c)

vykonal úspěšně přijímací zkoušku do celoživotního vzdělávání,

3.

uzavření Smlouvy o realizaci programu celoživotního vzdělávání a

4.
uhrazení 50% ceny vzdělávání za I. ročník vzdělávání v PCŽV VYJU (viz bod IX.
Cena vzdělávání).

Právnická fakulta MU si vyhrazuje právo vyzvat k uzavření smlouvy uchazeče v pořadí:
uchazeči, kteří splnili podmínky pro přijetí do PCŽV VYJU podle bodu IV. 2 a), uchazeči,
kteří splnili podmínky pro přijetí do PCŽV VYJU podle bodu IV. 2. b) a uchazeči, kteří
splnili podmínky pro přijetí do PCŽV VYJU podle bodu IV. 2. c).
Ověření zdravotní schopnosti studovat na vysoké škole se nevyžaduje. Uchazeč vážně
tělesně nebo smyslově postižený, který pro toto postižení nemůže vykonat přijímací
zkoušku běžným způsobem, má právo požádat o vhodnou úpravu podmínek vykonání
zkoušky, a to v elektronické přihlášce.
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Uchazečům, kteří se neumístili ve skupině určené k pozvání k převzetí rozhodnutí a k
podpisu Smlouvy, zašle fakulta rozhodnutí děkana o nepřijetí ke vzdělávání pro
nesplnění podmínek.
V.

Forma vzdělávání: kombinovaná

VI.
Kontrola vzdělávání:
Kontrola vzdělávání probíhá v souladu se Vzdělávacím plánem v termínech daných
harmonogramem celoživotního vzdělávání v souladu s příslušnými vnitřními předpisy.
VII. Zahájení vzdělávání, časový plán vzdělávání:
Vzdělávání je zahájeno ve výukovém období podzimního semestru akademického roku
2017/2018, dále pokračuje v souladu s harmonogramem celoživotního vzdělávání
vyhlašovaným děkanem pro každý akademický rok.
VIII. Ukončení PCŽV VYJU:
V souladu s § 60 zákona a čl. 8 Směrnice o vzdělávání je účastníkovi PCŽV VYJU po
ukončení 4. semestru vzdělávání vydáno osvědčení o absolvování PCŽV VYJU a výpis
dosažených známek a kreditů. Tento postup se uplatní, jestliže vzdělávání není
ukončeno zápisem účastníka ke studiu v akreditovaném studijním programu, který
odpovídá absolvovanému programu CŽV.
IX.
Cena vzdělávání:
25.000,- Kč pro akademický rok 2019/2020. Způsob hrazení ceny vzdělávání upravuje
Smlouva o realizaci programu celoživotního vzdělávání.
X.

Poplatek za přijímací řízení: 200,- Kč

Poplatek je splatný ke dni podání přihlášky, nejpozději však do 15.8.2019. Poplatek se
nevrací, bylo-li přijímací řízení zahájeno. Nedostavení se k přijímací zkoušce není
důvodem pro vrácení poplatku.
XI.

Termín podání přihlášky: do 15.8.2019 do 24:00 hod.

XII.

Způsob podání přihlášky:

Přihlášky je možné podávat pouze elektronicky do 15.8.2019 do 24:00 hod. na
is.muni.cz/prihlaska

XIII. Termín konání přijímací zkoušky: září 2019. Místo a čas konání TSP bude
sděleno uchazeči v písemné pozvánce k přijímací zkoušce. Náhradní termín TSP
stanovován nebude.
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XIV. Realizaci programu zajišťuje:
Studijní oddělení
Akreditované programy celoživotního vzdělávání
Právnická fakulta MU
Veveří 70
611 80 Brno
email: Jana.Lautrbachova@law.muni.cz
tel. 549 495 664

V Brně dne 25. ledna 2019

doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.
děkanka
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