Popis vzdělávacího plánu v programu celoživotního vzdělávání (dále jen CŽV)
realizovaného v rámci akreditovaného bakalářského studijního programu

Obchodněprávní studia
Standardní délka vzdělávání je 2 roky. Toto vzdělávání je vzděláváním
specializovaným, realizovaným pouze v kombinované formě. Ve vztahu ke studiu
akreditovaného bakalářského studijního programu Obchodněprávní studia je
koncipováno jako neuzavřené, tj. umožňující přestup při splnění zákonem stanovených
podmínek.
Základní registrační a kontrolní jednotkou vymezující vzdělávání představuje
semestr, který je vymezen časově a obsahově. Časově je semestr určen vyhlášeným
harmonogramem akademického roku. Obsahově je semestr vymezen rozsahem
povinných předmětů, které je účastník vzdělávání povinen si zaregistrovat v souladu se
vzdělávacím plánem a jež musí ukončit předepsaným způsobem. Součástí povinností
účastníka může být i absolvování předmětu, který je ve vzdělávacím plánu označen
jako povinně volitelný a je pro příslušný semestr vzdělávacím plánem vypsán.
Účastník vzdělávání je povinen při tvorbě svého vzdělávacího plánu respektovat
vedle podmínek stanovených vzdělávacím plánem také podmínky stanovené tímto
Popisem.
Podmínkou pro zápis do následujícího semestru je získání nejméně 20 kreditů
v semestru předcházejícím, nebo získání nejméně 45 kreditů ve dvou po sobě jdoucích
bezprostředně předcházejících semestrech vzdělávání v předmětech stanovených
vzdělávacím plánem vyhlášeným pro dané období.
Předměty jsou rozděleny na povinné a povinně volitelné. Povinný předmět je ten,
který je účastník vzdělávání povinen si zaregistrovat při dodržení stanovených
prerekvizit, je povinen jej úspěšně ukončit způsobem stanoveným vzdělávacím plánem
a je za povinný označen vzdělávacím plánem.
Povinně volitelný předmět je ten, který je účastník vzdělávání oprávněn si
zaregistrovat, v případě jeho registrace je povinen jej ukončit způsobem stanoveným
vzdělávacím plánem a je za povinně volitelný označen vzdělávacím plánem. Účastník
vzdělávání je oprávněn si v průběhu celého vzdělávání zaregistrovat jeden povinně
volitelný předmět. V případě zaregistrování více povinně volitelných předmětů je
účastník povinen za každý další zaregistrovaný povinně volitelný předmět uhradit
částku stanovenou děkanem. Jestliže bude účastník vzdělávání přijat ke studiu
v akreditovaném bakalářském studijním programu, bude povinen si v navazujícím
akademickém roce zaregistrovat povinně volitelné předměty do celkové hodnoty 7
kreditů, které jsou povinni získat za povinně volitelné předměty studenti
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v akreditovaném bakalářském studijním programu. Účastník vzdělávání je oprávněn si
za PVP zaregistrovat:
a) předmět označený za
Obchodněprávní studia,

PVP

vzdělávacím

plánem

programu

CŽV

b) předmět označený za PVP vzdělávacím plánem jiného programu CŽV
uskutečňovaného na Právnické fakultě MU.
Účastník vzdělávání není oprávněn registrovat povinné či povinně volitelné
předměty jiných fakult, resp. jiných vzdělávacích či studijních programů realizovaných
na Právnické fakultě, s výhradou výše uvedených bodů a) a b).

Prerekvizity
A.
Získání předepsaného zápočtu, kolokvia či jejich předepsaného počtu je
prerekvizitou pro připuštění ke zkoušce. Tato prerekvizita není zavedena do IS MUNI
vzhledem k organizačním problémům se zápisem zkoušky, musí být však
respektována.
B.
Je-li předmět tvořen několika semestrálními kursy, je získání zápočtu či kolokvia
v předchozím semestru prerekvizitou pro zápis kursu v semestru následujícím.
V semestru, v němž je předmět ukončen zkouškou, je získání zápočtu či kolokvia v části
předmětu ukončeném zápočtem nebo kolokviem prerekvizitou připuštění ke zkoušce v
části kursu zakončeného zkouškou.
C.
Pro potvrzení zápisu do předmětu musí tam, kde jsou předepsány prerekvizity,
tyto splnit nejpozději do data zápisu do následujícího semestru. Datum kontroly
splněných povinností pro účel zápisu je stanoven harmonogramem akademického roku.
Účastník vzdělávání je povinen prerekvizitu stanovenou pro registraci předmětu
splnit nejpozději do data zápisu do následujícího semestru. Datum kontroly splněných
povinností pro účely zápisu je stanoveno harmonogramem akademického roku.
Informace pro přijetí do řádného studia
v souladu s ustanovením čl. 25 Statutu Právnické fakulty Masarykovy univerzity,
čl. 19 odst. 6 Statutu Masarykovy univerzity – Zákonné a další podmínky pro přijetí, s
přihlédnutím k § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších
předpisů může fakulta upustit od konání přijímací zkoušky do řádného studia u
účastníka celoživotního vzdělávání, který v celoživotním vzdělávání dosáhl nejméně 45
kreditů v předešlém akademickém roce (tj. typicky 1. a 2. semestru celoživotního
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vzdělávání) nebo nejméně 30 kreditů v předešlém semestru (tj. typicky ve 3 semestru
celoživotního vzdělávání), a celkem dosáhl nejméně 60 kreditů, a to za absolvované
studijní předměty odpovídající studijním předmětům studijního programu, do něhož si
podal přihlášku k přijímacímu řízení.
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