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Směrnice Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity č. 1/2021 

 

o projektu Bakalář na zkoušku: celoživotním vzdělávání pro veřejnost  

– zvláštním programu děkana ESF MU 

(ve znění účinném od 1. 6. 2022) 

 

Podle §28 odst. 1 zákona č. 111/1998 sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a Organizačního řádu ESF 
MU vydávám tuto směrnici:  
 

Článek 1 
Předmět úpravy 

(1) Předmětem úpravy je vymezení podmínek pro přijetí uchazečů o studium v profesně zaměřených 
bakalářských studijních programech na Ekonomicko-správní fakultě MU (dále jen „ESF MU“) bez 
přijímací zkoušky na základě úspěšného absolvování projektu Bakalář na zkoušku.  

 

Článek 2 
Základní ustanovení a vymezení pojmů 

(1) Projekt Bakalář na zkoušku je zvláštním programem děkana, v jehož rámci si mohou účastníci 
tohoto programu zapisovat předměty z profesních studijních programů garantovaných ESF MU 
v kombinované formě v rámci celoživotního vzdělávání. Předměty zařazené do projektu Bakalář 
na zkoušku a jejich kapacitu stanovuje děkan a jejich seznam je zveřejněn prostřednictvím aplikace 
Obchodní centrum v Informačním systému MU (dále jen „předmět“). Účastník vzdělávání není 
oprávněn si zapisovat předměty mimo vzdělávací rámec programu.   

(2) Proces přihlašování a přijímání ke studiu do profesně zaměřených bakalářských studijních 
programů se řídí platnými podmínkami pro přijetí ke studiu do profesně zaměřených bakalářských 
studijních programů na ESF MU vyhlášených pro daný akademický rok.  

(3) Projekt Bakalář na zkoušku je programem celoživotního vzdělávání ve smyslu čl. 3 odst. 2 Řádu 
celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity (dále jen „program“).  

(4) Účast v programu nezakládá účastníkům právní postavení studenta ve smyslu zákona.   

 

Článek 3 
Přijímání uchazečů do programu 

(1) Uchazeči podávají přihlášku do programu prostřednictvím aplikace Obchodní centrum 
v Informačním systému MU do data stanoveného v této aplikaci. Uchazeč se stane účastníkem 
programu, pokud si v daném semestru podá přihlášku k účasti v alespoň jednom předmětu a je do 
programu přijat děkanem.  

(2) Uchazeče přijímá do programu děkan ESF MU podle pořadí podání přihlášky až do vyčerpání 
stanovené kapacity jednotlivých předmětů zařazených do programu.  

(3) O účasti v programu rozhoduje s konečnou platností děkan. Na zařazení uchazeče do programu 
není právní nárok.  
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Článek 4 
Průběh a zakončení vzdělávání 

(1) Program je založen na absolvování jednotlivých předmětů zařazených do programu. Za každý 
úspěšně absolvovaný předmět získává účastník programu hodnocení a příslušný počet kreditů. 
Evidence průběhu vzdělávání v programu se provádí v příslušných aplikacích Informačního systému 
Masarykovy univerzity.  

(2) Během vzdělávání v programu se účastníci řídí Řádem celoživotního vzdělávání Masarykovy 
univerzity a v přiměřené míře také Studijním a zkušebním řádem Masarykovy univerzity, jako by byli 
studenty kombinovaného studia. Z těchto předpisů také účastníkům programu vyplývají jejich práva 
a povinnosti.  

(3) Úspěšné absolvování celého programu, které zakládá právo na přijetí ke studiu v akreditovaném 
profesním bakalářském kombinovaném studijním programu odpovídajícímu programu celoživotního 
vzdělávání na ESF MU bez přijímací zkoušky, znamená úspěšné absolvování předmětů zařazených 
do programu v hodnotě alespoň 30 kreditů, a to v rozmezí nejdéle tří po sobě jdoucích semestrů.  

(4) Účast v programu končí buď přijetím ke studiu, vyloučením z programu, nezapsáním žádného 
předmětu z nabídky v daném semestru nebo uplynutím tří semestrů ode dne vstupu do programu.  

(5) Úspěšně absolvované předměty v rámci programu budou absolventům uznány po zápise do řádného 
bakalářského studia v profesně zaměřených bakalářských studijních programech jako povinné, 
povinně volitelné nebo volitelné předměty podle daného studijního programu, a to v souladu se 
zákonem, Studijním a zkušebním řádem Masarykovy univerzity a dalšími předpisy.  

(6) Děkan může účastníkovi kdykoli ukončit účast v programu, pokud účastník svým chováním naplní 
skutkovou podstatu, jež stanoví Disciplinární řád ESF MU.  

 

Článek 5 
Úplata za vzdělávání v programu 

(1) Účast v programu je zpoplatněna částkou 590 Kč za jeden kredit.  

(2) Úhrada se provádí vždy na začátku každého semestru prostřednictvím aplikace Obchodního 
centra v Informačním systému Masarykovy univerzity.  

 

Článek 6 
Závěrečná ustanovení 

(1) Tato směrnice zrušuje směrnici Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity č. 1/2021  
o projektu Bakalář na zkoušku: celoživotním vzdělávání pro veřejnost – zvláštním programu 
děkana ESF MU účinnou ode dne 22. 9. 2021. 

(2) Výkladem jednotlivých ustanovení této směrnice a její průběžnou aktualizací pověřuji proděkana 
pro kombinované studium, celoživotní vzdělávání a kvalitu.  

(3) Kontrolu dodržování této směrnice vykonává vedoucí Studijního oddělení.  

(4) Tato směrnice nabývá platnosti dnem podpisu.  

(5) Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 6. 2022. 

 

V Brně dne 31. 5. 2022 

 

        prof. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D. v. r. 

            děkan 


