ZÁKLADNÍ INFORMACE
Dvousemestrové paralelní studium akreditovaných studijních programů
Určeno zejména pro potenciální zájemce o řádné studium na FF MU.
Celoživotní vzdělávání podle zákona č. 111/98 Sb. neposkytuje řádné vysokoškolské vzdělání a není považováno za soustavnou
přípravu na budoucí povolání ve smyslu zákona 117/95 Sb. o státní sociální podpoře.
Posluchači nemají nárok na stravování v menze, na ubytování na kolejích a na slevy v hromadné dopravě.

STUDIUM KROK ZA KROKEM:
1.

REGISTRUJTE SI PŘEDMĚTY:
Seznam předmětů celoživotního vzdělávání a výši úplaty za jednotlivé kurzy najdete na webových stránkách fakulty
www.phil.muni.cz > Pro uchazeče > Vzdělávání po celý život > Dvousemestrální paralelní studium > Co můžete
studovat
Registraci předmětů můžete provést prostřednictvím Informačního systému zpravidla den po dni zápisu.
Registrace předmětů se provádí prostřednictvím Informačního systému – www.is.muni.cz – přihlásit se pod svým UČO
a heslem > sekce Student > Registrace předmětů.
Podrobná i obrázková nápověda je v IS > Nápověda.

2.

OBJEDNEJTE A ZAPLAŤTE PŘEDMĚTY:
Objednávka v Obchodním centru bude aktivována od 1. 8. 2019.
Vstupte do agendy Student. Klikněte na odkaz "Nákup kurzů Celoživotního vzdělávání".
Objednávku bude možno provést do 27. 9. 2019 včetně.
PO TOMTO DATU NEBUDE MOŽNÉ PŘEDMĚTY ANI ZAREGISTROVAT, ANI OBJEDNAT.
Účast na studiu je podmíněna úhradou.
Jakmile si předměty objednáte a zaplatíte přes Obchodní centrum, budou Vám zapsány.
Výuku navštěvujte, jakmile si předměty zaregistrujete, i když je zatím zapsány nemáte.

3.

ROZVRH:
ke každému předmětu je už přiřazena rozvrhová informace, takže rozvrh se Vám v ISu vytvoří sám bezprostředně po
registraci: IS > sekce Student > Rozvrh.
KOMBINOVANÉ STUDIUM: rozvrh je zveřejňován v IS nebo na stránkách katedry / ústavu (podle oboru):
www.phil.muni.cz > O nás > Organizační struktura > příslušná katedra / ústav

4.

KARTA STUDENTA:
student může dostat dočasnou čipovou kartu na studijním oddělení, po provedení platby.
cena: 170,- Kč
Platba dočasné čipové karty: IS > Obchodní centrum > Filozofická fakulta > Průkaz studenta a přelepky ISIC > Průkaz
studenta CŽV studia na Filozofické fakultě - čipová karta - vratná kauce
karta slouží jako průkazka do knihovny, pro kopírování a v některých učebnách Ústavu hudební vědy ke vstupu.
po ukončení studia se peníze za kartu vrací oproti vrácené kartě a dokladu o provedené platbě.

5.

PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ DO ŘÁDNÉHO STUDIA:
v době podávání přihlášek pro příští akademický rok podá student přihlášku do řádného studia (www.is.muni.cz) a
splní všechny požadavky dvousemestrálního paralelního studia akreditovaných studijních programů v rámci CŽV, tj.
úspěšně ukončí všechny zkoušky a získá předepsané zápočty, včetně postupové zkoušky, případně do určeného
průměru, pokud to program předepisuje. Je však povinen se v následujícím roce zúčastnit přijímacích zkoušek do
řádného studia a v případě neúspěchu požádá o prominutí neúspěšného přijímacího řízení.
předepsané zkoušky, kolokvia a zápočty musí student složit ve vypsaných termínech, nejpozději do konce
prodlouženého zkouškového období za příslušný akademický rok (viz harmonogram na https://is.muni.cz/)
Neuspěje-li student v řádném termínu u zkoušky, kolokvia nebo zápočtu, může je opakovat v opravném termínu
vypsaném pro tentýž semestr.
V případě přijetí absolventa dvousemestrálního paralelního studia akreditovaných studijních programů do řádného
studia budou na základě žádosti uznány předměty absolvované v rámci CŽV v celém rozsahu.

KOMPLETNÍ INFORMACE: www.phil.muni.cz > Pro uchazeče > Vzdělávání po celý život > Dvousemestrální paralelní studium
Hana Holmanová, studijní referentka pro CŽV, Tel.: 549493237, E-mail: holmanov@phil.muni.cz
Úřední hodiny: Po, Út, Pá: 9:00 - 12:00; St: 9:00 - 12:00; 13:00 - 15:00; Čt: není úřední den

