NAVAZUJÍCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ „VEŘEJNÁ SPRÁVA“

I.

Předpokládaný počet účastníků: 20

II. Charakteristika programu:
Navazující program celoživotního vzdělávání „Veřejná správa“ (dále jen PCŽV NVS) je
uskutečňován v rámci akreditovaného navazujícího magisterského studijního programu
Veřejná správa, 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 NVS je určen zájemcům z řad uchazečů o vzdělávání, kteří nebyli přijati ke studiu
na Právnické fakultě MU a dalším zájemcům, kteří řádně ukončili studia v libovolném
studijním programu akreditovaném na vysoké škole.
Účastníkem PCŽV NVS je osoba, která splnila podmínky přijetí do PCŽV NVS. Účastník
PCŽV NVS je oprávněn absolvovat předměty předepsané vzdělávacím plánem PCŽV
NVS, který odpovídá studijnímu plánu 1. a 2. semestru studijního programu Veřejná
správa, a to co do formy, časové dotace, způsobu ukončení i počtu kreditů.
Účastník PCŽV NVS může získané kredity uplatnit za podmínek stanovených vnitřními
předpisy Masarykovy univerzity a Právnické fakulty v rámci přijímacího řízení ke studiu
ve studijním programu Veřejná správa 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
studijní program Veřejná správa v maximální výši stanovené zákonem.
V případě přijetí ke studiu je oprávněn zaregistrovat si a zapsat předměty předepsané
studijním plánem, které navazují na předměty řádně ukončené v rámci PCŽV NVS, 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.
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III. Obsah programu, profil absolventa:
Absolvent získá znalosti a dovednosti odpovídající 1. ročníku navazujícího
magisterského studijního programu Veřejná správa. Profil absolventa je tvořen
předměty obecného základu zaměřené na oblast veřejné správy, získání dovedností,
které předpokládá výkon veřejné správy a prohloubení teoretického základu
v disciplínách provázaných s oblastí veřejné správy.
IV. Podmínky a způsob přijetí do PCŽV NVS:
Podmínkou pro přijetí ke vzdělávání je:
1. řádné ukončení studia ve studijním programu akreditovaném na vysoké škole.
Splnění této podmínky uchazeč prokazuje úředně ověřenou kopií diplomu, kterou
předkládá v případě přijetí při podpisu smlouvy. Úředně ověřenou kopii diplomu
není povinen předložit uchazeč, který absolvoval studijní program na Právnické
fakultě Masarykovy univerzity. V takovém případě budou údaje prokazující výše
uvedenou podmínku získány z IS MUNI.
2. úspěšné absolvování Testu odborných znalostí (dále jen „TOZ“).
TOZ se skládá z 60 otázek členěných do 3 subtestů po 20 otázkách. Ze čtyř
nabízených možností je vždy právě jedna správná. Za správnou odpověď se přičítá
jeden bod, za nesprávnou odpověď se odečítá 0,25 bodu, přičemž položka bez
odpovědi znamená nulu bodů. Jedná se o testování znalostí z oblasti veřejné
správy, veřejných financí a EU a jejich právní regulace v rozsahu výuky
bakalářského studijního programu Veřejná správa. Délka trvání TOZ je 60 minut.
K vyhodnocení TOZ slouží pouze odpovědní formulář, který bude počítačově
snímán a zpracováván anonymně elektronicky. Odpovědní formulář je identifikován
přiděleným identifikačním číslem (číslem přihlášky), které bude uchazeči zasláno v
písemné pozvánce k TOZ. Pro přijetí ke studiu je rozhodné umístění v pořadí
uchazečů podle dosaženého bodového hodnocení v kapacitním limitu fakulty.
Uchazeč úspěšně absolvuje přijímací řízení, jestliže:
a) vykonal TOZ ve smyslu vykonání přijímací zkoušky ke studiu ve studijním
programu Navazující veřejná správa pro akademický rok 2022/2023, a nebyl ke
studiu přijat. Na základě návrhu přijímací komise děkan Právnické fakulty MU
stanoví minimální hranici bodů úspěšnosti TOZ, do kterých se pro účely PCŽV
považuje přijímací zkouška do PCŽV Navazující veřejná správa za úspěšně
složenou,
b) vykonal úspěšně TOZ do celoživotního vzdělávání.
3. převzetí rozhodnutí o přijetí a uzavření Smlouvy o realizaci programu celoživotního
vzdělávání.
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V případě, že se uchazeč nedostaví k převzetí rozhodnutí nebo při převzetí
rozhodnutí nepředloží úředně ověřenou kopii diplomu, nebude uchazeč ke studiu
přijat. Výjimku z tohoto ustanovení může v případech hodných zvláštního zřetele
stanovit děkan.
K převzetí rozhodnutí a uzavření Smlouvy o realizaci programu celoživotního
vzdělávání je možné zmocnit jinou osobu na základě plné moci s úředně ověřeným
podpisem zmocnitele, z jejíhož obsahu bude patrné oprávnění zmocněnce činit za
zmocnitele úkony spojené s převzetím rozhodnutí, přezkumem rozhodnutí a
uzavřením Smlouvy.
4. uhrazení 50% ceny vzdělávání za I. ročník vzdělávání v PCŽV Navazující veřejná
správa.
Právnická fakulta MU si vyhrazuje právo vyzvat k uzavření smlouvy uchazeče v pořadí:
uchazeči, kteří splnili podmínky pro přijetí do PCŽV NVS podle bodu IV. 2a), uchazeči,
kteří splnili podmínky pro přijetí do PCŽV NVS podle bodu IV. 2b).
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.
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.
Uchazečům, kteří se nedostavili k vykonání TOZ, se rozhodnutí o výsledku přijímacího
řízení nevydává.
Nahlížení do materiálů podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých školách může uchazeč
realizovat prostřednictvím http://is.muni.cz/prihlaska/.
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:
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Vzdělávání je zahájeno ve výukovém období podzimního semestru akademického roku
2022/2023, dále pokračuje v souladu s harmonogramem celoživotního vzdělávání
vyhlašovaným děkanem pro každý akademický rok.
VIII. Ukončení PCŽV NVS:
V souladu s § 60 zákona a čl. 9 Směrnice o vzdělávání je účastníkovi PCŽV po ukončení
2. semestru vzdělávání vydáno osvědčení o absolvování PCŽV 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.
VIII. Cena vzdělávání
44 000,- Kč pro akademický rok 2022/2023. Způsob hrazení ceny vzdělávání upravuje
Smlouva o realizaci programu celoživotního vzdělávání.
IX. Poplatek za přijímací řízení: 200,- Kč
Poplatek je splatný ke dni podání přihlášky, nejpozději však do 15.8.2022. Poplatek se
nevrací, bylo-li přijímací řízení zahájeno. Nedostavení se k přijímací zkoušce není
důvodem pro vrácení poplatku.
X. Termín podání přihlášky: do 15.8.2022 do 24:00.
XI. Způsob podání přihlášky:
Přihlášky
je
možné
podávat
pouze
elektronicky
od
1.6.2022
na
http://is.muni.cz/prihlaska, konečný termín pro podání přihlášky je do 15.8.2022 do
24:00 hod.
XII. Termín konání přijímací zkoušky: září 2022. Místo a čas konání TOZ bude
sděleno uchazeči v písemné pozvánce k přijímací zkoušce. Náhradní termín TOZ
stanovován nebude.

XIII. Distanční přijímací zkouška:
V závislosti na aktuální epidemické situaci se TOZ může uskutečnit také distančně
online. Forma TOZ a způsob hodnocení může být v takovém případě upraven. O
případných změnách budou uchazeči předem informováni
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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 31. ledna 2022
doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D.
děkan
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