V Plzni dne 31.1.2017

Kurz celoživotního vzdělávání v programu
„Základy Veřejné správy“
Základní informace:
Kurz celoživotního vzdělávání „Základy Veřejné správy“ je organizován jako program
celoživotního vzdělávání podle § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění
pozdějších předpisů. Kurz bude zahájen v akademickém roce 2017/18
Program byl schválen Radou pro celoživotní vzdělávání ZČU.
Vzdělávání probíhá v souladu s Řádem celoživotního vzdělávání ZČU v Plzni ze dne 19. 7.
2006.
Účastníci kurzu nejsou studenty podle zákona o vysokých školách. Stát za ně nehradí
zdravotní a sociální pojištění. Nemůže jim být vystaveno potvrzení o studiu na vysoké škole.
Účastníci kurzu budou moci využívat počítačové učebny a služeb univerzitní knihovny.
Výuka kurzu probíhá v průběhu 2 semestrů daného akademického roku kombinovanou
formou. Kontaktní výuka bude probíhat vždy v sobotu v jednodenních blocích a současně
formou individuálních konzultací přímo na fakultě.
Výuka zimního semestru akademického roku 2017/2018 bude probíhat v souladu
s Harmonogramem akademického roku 2017/2018 dle zveřejněného schématu na webu
fakulty http://www.fpr.zcu.cz/study/czv/index.html.
Obsah kurzu:
Těžištěm výuky jsou vybrané povinné předměty studijního plánu bakalářského studijního
oboru Veřejná správa (B6804), a to v takovém rozsahu, aby měl účastník kurzu možnost
získat základní přehled o problematice včetně jejích vzájemných souvztažností.
Obsah výuky vychází z představy interdisciplinárního vzdělání, ve kterém kromě speciálních
správních znalostí získají absolventi poznatky v právních disciplinách klíčových z hlediska
veřejné správy na úrovni studentů studijního programu „Právní specializace“, obor „Veřejná
správa“ a dále znalosti sociologické, politologické, geografické a historické potřebné pro
porozumění problematice veřejné správy a základní uplatnění v praxi veřejné správy.
Pozornost je věnována také získání základních znalostí exaktních metod potřebných pro
zjišťování informací ve sféře veřejné správy a práci s nimi.
Absolvent kurzu získá znalosti disciplín využitelných bezprostředně pro výkon státní a
veřejné správy, které jej profilují tak, že je schopen se teoreticky i prakticky orientovat v
základních otázkách veřejné správy a aktivně se podílet zejména na řízení obcí, měst a
regionů případně i neziskových organizací. Absolvent kurzu prokazuje základní odborné
znalosti v oblasti veřejné správy a základů dalších specifických veřejnoprávních disciplín.

Absolvent je připraven jak pro týmovou práci, tak i pro samostatné a odpovědné řešení
problémů
Rozsah výuky posluchačů kurzu je srovnatelný s výukou studentů bakalářského studijního
programu Právní specializace. Na posluchače budou kladeny stejné nároky.

Program kurzu
Zkratka
ZS
KPD/9ČD1V
KSR/9SSRR
KSR/9ZSS
KSR/9SZPR
KÚP/9SV
KTP/9TP1N
KÚP/9Ú1ZV
LS
KPD/9ČD2R
KSR/9PSON
KSR/9ÚS3R
KSR/9MPPR
KTP/9TP2N
KÚP/9ÚP2N
CELKEM

Název

Kredity

Zakončení

České a čs. právní dějiny 1
Společnost, sociální rozvoj a VS
Základy správní vědy
Sociální a zdravotní politika a správa
Státověda
Teorie práva 1 – Právní propedeutika
Ústavní právo 1

3
5
3
4
4
4
3

Zp
Zp, Zk
Zp
Zp
Zp
Zp
Zk

České a čs. právní dějiny 2
Prostorová a sociální organizace společnosti
Územní správa a samospráva
Místní právní předpisy a jejich tvorba
Teorie práva 2 – Právní metodologie
Ústavní právo 2

4
4
2
4
5
5
50

Zp, Zk
Zk
Zp
Zp
Zp, Zk
Zp, Zk

Účast v kurzu:
Podmínkou účasti v kurzu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného
vzdělání, zaslání vyplněné přihlášky spolu s podepsanou smlouvou o účasti v kurzu a úhrada
poplatku za náklady vzdělávání, a to nejpozději do termínu: 8. 9. 2018 na adresu:
Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta právnická
Sady Pětatřicátníků 14
306 14 Plzeň
Náležitosti přihlášky:
a) řádně vyplněná a podepsaná přihláška do kurzu CŽV
b) 2x vyplněná a podepsaná smlouva o účasti v kurzu CŽV
c) úředně ověřený doklad o vykonání maturitní zkoušky
d) doklad o úhradě nákladů vzdělávání v kurzu ve výši 30 000,- Kč
Mezní termín doručení přihlášky: 8. 9. 2017
Maximální počet přijímaných uchazečů je 60.
Minimální počet 20.

O přijetí bude rozhodovat děkan fakulty písemným rozhodnutím, které bude uchazeči
doručeno na kontaktní adresu uvedenou v přihlášce, a to na základě pořadí doručených
přihlášek a ostatních požadovaných dokumentů.
Pokud by uchazeče výjimečně nebylo možné přijmout, bude mu zaplacená úhrada nákladů na
vzdělávání bez zbytečného odkladu vrácena na účet uvedený v návrhu smlouvy.
Rozhodnutí o přijetí do kurzu zakládá právo uchazeče se do kurzu zapsat.
Kurz bude zahájen při naplnění minimální kapacity, pokud nebude rozhodnuto děkanem
jinak, v akademickém roce 2017/2018.
V případě neotevření kurzu bude zaplacená úhrada nákladů na vzdělávání bez zbytečného
odkladu vrácena na účet uvedený v návrhu smlouvy.
Cena kurzu: 30 000,- Kč za akademický rok.

Výhody účasti v kurzu:
Účastník, který úspěšně ukončil kurz:
a) získá „Osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání“,
b) bude bonifikován v rámci přijímacího řízení do bakalářského studijního programu
„Právní specializace“ dle vyhlášených podmínek pro přijímací řízení na FPR ZČU pro
aktuální akademický rok, a to za předpokladu úspěšného zakončení do 13. června
2018.
c) stane-li se posluchač studentem Fakulty právnické ZČU dle zákona o vysokých
školách, mohou mu být na základě individuální žádosti a v souladu se Studijním a
zkušebním řádem ZČU v Plzni a vnitřními předpisy Fakulty právnické ZČU uznány
kredity, které v programu Celoživotního vzdělávání získal. Studentem se posluchač
stane jen úspěšným složením přijímací zkoušky.

JUDr. Elena Mrázová
administrátorka kurzu

