
Řád celoživotního vzdělávání 
Vysoké školy NEWTON 

ČÁST PRVNÍ: ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Článek I. Obecná ustanovení 

1. Vysoká škola NEWTON, a.s. (dále též „Vysoká škola NEWTON" či pouze „vysoká
škola"; do 13. 5. 2021 vystupující pod obchodní firmou (názvem) NEWTON
College, a.s. a zkratkou NC) uskutečňuje na základě Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo") uděleného státního souhlasu
k oprávnění působit jako soukromá vysoká škola akreditované studijní programy
v prezenční, kombinované a distanční formě studia.

2. Dle znění §60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění
dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění (dále jen „zákon")
může vysoká škola poskytovat za úplatu i bezplatně též programy celoživotního
vzdělávání orientované na výkon povolání nebo zájmově.

3. Celoživotní vzdělávání (dále též jen „CŽV") na vysoké škole je v obecné rovině
přístupné všem, jakkoliv pro účast v jednotlivých programech celoživotního
vzdělávání mohou být stanoveny konkrétní vstupní požadavky a tyto programy
mohou být realizovány za úplatu.

4. Programy celoživotního vzdělávání (dále též jen „programy CŽV") mohou mít
podobu jedno- či vícesemestrálních akreditovaných studijních programů, jiných
studijních programů, jakož i krátkodobých kurzů dalšího vzdělávání.

5. Absolvováním akreditovaného studijního programu se v rámci CŽV rozumí
absolvování akreditovaného studijního programu vysokoškolského studia či jeho
ucelené části za stejných podmínek, které platí pro studenty řádného studia tohoto
studijního programu na vysoké škole.

6. Úspěšným absolventům celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních
programů, pokud se následně stanou dle zákona studenty vysoké školy, může
vysoká škola uznat kredity, které získali v programu CŽV až do výše 60% kreditů
potřebných k řádnému ukončení studia.
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7. Vzdělávání v programu CŽV nezakládá jeho účastníkům právní postavení studenta
dle zákona.

8. Řád celoživotního vzdělávání Vysoké školy NEWTON (dále též jen „Řád CŽV")
v návaznosti na příslušná ustanovení Statutu Vysoké školy NEWTON jako jejího
vnitřního předpisu (dále též jen „st?tut") upravuje uskutečňování celoživotního
vzdělávání na vysoké škole coby dálší formy vzdělávání přispívající k získávání,
rozšiřování, prohlubování či obnovování znalostí a dovedností, a to zejména
v akreditovaných a jiných studijních programech, jakož i v krátkodobých kurzech
dalšího vzdělávání.

9. Řád CŽV se přitom vztahuje na všechny účastníky CŽV, jakož i osoby participující
na zajišťování programů CŽV realizovaných pod hlavičkou vysoké školy bez ohledu
na to, zdali jde o zaměstnance vysoké školy či nikoliv.

ČÁST DRUHÁ: STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD 

CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

Článek II. Přijímání do programů celoživotního vzdělávání 

1. Přijímání do akreditovaných studijních programů CŽV probíhá obdobným
způsobem jako přijímání k řádnému studiu na vysoké škole, přičemž podrobná
pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu stanoví v návaznosti na
zákon a statut rektor vysoké školy, a to ve formě metodického pokynu pro přijímací
řízení na příslušný akademický rok.

2. Přijímání do jiných studijních programů CŽV a krátkodobých kurzů dalšího
vzdělávání probíhá způsobem stanoveným konkrétně vždy pro daný studijní
program či kurz.

3. Pro účely přijetí do programů CŽV se neuplatní podmínka dosažení středního
vzdělání s maturitní zkouškou, pokud není pro konkrétní program CŽV stanoveno
jinak.

Článek III. Organizace celoživotního vzdělávání 

1. Studium v akreditovaném studijním programu CŽV může být realizováno ve formě
prezencni, kombinované či distanční, v jiných studijních programech a
krátkodobých kurzech dalšího vzdělávání jde obvykle o vzdělávání v prezenční či
distanční formě.
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2. Organizace studia v akreditovaném studijním programu CŽV vychází z principů a
zásad kreditního systému European Credit Transfer Systém (dále též jen „ECTS")
detailně vymezených ve Studijním a zkušebním řádu Vysoké školy NEWTON (dále
též jen „SZŘ").

3. Pro úspěšné ukončení akreditovaného studijního programu CŽV musí jeho
účastník absolvovat alespoň 1 semestr studia CŽV a během něj úspěšně ukončit
studijní předměty akreditovaného studijního programu s úhrnnou kreditní hodnotou
minimálně 15 ECTS.

4. Organizace studia v jiných studijních programech CŽV a krátkodobých kurzech
dalšího vzdělávání, jakož i podmínky jejich úspěšného ukončení jsou konkrétně
stanoveny vždy pro daný program či kurz.

5. Během studia v akreditovaných programech CŽV, v jiných studijních programech
CŽV i v krátkodobých kurzech dalšího vzdělávání je účastník povinen vyvarovat se
veškerého podvodného i jiného nedovoleného jednání, zejména pak porušování
cizích autorských práv, plagiátorství, jakož i nepovoleného užívání pomůcek včetně
komunikačních zařízení všeho druhu při ověřování studijních výsledků.

6. Porušením svých povinností se účastník programu CŽV vystavuje riziku postihu
v souladu se zněním smlouvy o celoživotním vzdělávání uzavřené mezi ním a
vysokou školou.

Článek IV. Akreditované studijní programy 

1. Ve vztahu k obsahu studia, specializace studia, podobě studijního plánu,
organizace studia v rámci akademického roku a organizace výuky v případě
akreditovaných studijních programů CŽV platí příslušná ustanovení SZŘ.

2. Zápis účastníka do akreditovaného studijního programu CŽV probíhá obdobně jako
zápis ke studiu na vysoké škole, použijí se přitom příslušná ustanovení SZŘ.

3. Podmínkou pro zápis do studia každého dalšího semestru akreditovaného
studijního programu CŽV je během předchozího semestru úspěšně ukončit studijní
předměty akreditovaného studijního programu s úhrnnou kreditní hodnotou
minimálně 5 ECTS. V případě, že student tuto podmínku nesplní, může podat
rektorovi žádost o podmíněný zápis do studia akreditovaného studijního programu
CŽV.

4. V případě víceletých akreditovaných studijních programů CŽV platí pro zápis do
dalšího ročníku studia obdobné podmínky jako v případě řádného studia vysoké
školy; použijí se přitom příslušná ustanovené SZŘ.
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5. Studijní výsledky dosažené v rámci studia akreditovaného studijního programu CŽV
jsou evidovány ve výkazu o studiu. Výkazem o studiu se rozumí evidence, do níž
se zapisují jednotlivé studijní předměty, jakož i v rámci nich dosažené studijní
výsledky. Vysoká škola používá výkaz o studiu vedený v rámci informačního
systému vysoké školy (dále též jen „IS") v elektronické formě (e-index) s
adekvátním zabezpečením proti zásahu neoprávněných osob.

6. Pro hodnocení výsledků jednotlivých studijních předmětů i studia v rámci
akreditovaných studijních programů CŽV se v plném rozsahu, popř. přiměřeně či
obdobně použijí příslušná ustanovení SZŘ.

7. Výstupním dokumentem o absolvování akreditovaného studijního programu CŽV
na vysoké škole je osvědčení o absolvování studia akreditovaného studijního
programu v rámci celoživotního vzdělávání včetně konkrétního vymezení
jednotlivých jím úspěšně absolvovaných studijních předmětů akreditovaného
studijního programu a jejich kreditní hodnoty v systému ECTS.

8. Závazný vzor osvědčení o absolvování studia akreditovaného studijního programu
v rámci celoživotního vzdělávání stanoví rektor vysoké školy svým opatřením.

9. Studium v akreditovaném studijním programu CŽV je ukončeno k poslednímu dni
toho akademického roku, v němž byl účastník zapsán ke studiu posledního ze
semestrů daného akreditovaného studijního programu CŽV. Vysoká škola ke dni
ukončení studia posoudí úspěšnost absolvování studia v rámci celoživotního
vzdělávání ze strany účastníka a účastníkovi vydá příslušné osvědčení.

1 o. Proces posouzení úspěšnosti absolvování studia v rámci celoživotního vzdělávání 
ze strany účastníka s následným vydáním příslušného osvědčení může ze strany 
vysoké školy proběhnout i před koncem příslušného akademického roku, a to 
pokud účastník veškeré své studijní povinnosti související se studiem 
akreditovaného studijního programu v rámci celoživotního vzdělávání splní již 
v dřívějším termínu. 

11. Studium v akreditovaném studijním programu CŽV může skončit i dalšími způsoby
vymezenými ve smlouvě o celoživotním vzdělávání uzavřené mezi účastníkem a
vysokou školou, obvykle pak v důsledku odstoupení od této smlouvy, výpovědi této
smlouvy či dohody o ukončení této smlouvy.

12. Za úspěšné absolvování studia akreditovaného studijního programu v rámci
celoživotního vzdělávání je považováno, pokud účastník absolvuje alespoň jeden
semestr tohoto studia a během něj úspěšně absolvuje studijní předměty
akreditovaného studijního programu s úhrnnou kreditní hodnotou minimálně
15 ECTS.
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13. Úspěšným absolventům celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních
programů, pokud se následně stanou studenty vysoké školy dle zákona, může
vysoká škola uznat kredity, které získali v programu celoživotního vzdělávání, a to
až do výše 60% kreditů potřebných k řádnému ukončení studia.

Článek V. Jiné studijní programy a krátkodobé kurzy 

1. Zápisy do jiných studijních programů CŽV a krátkodobých kurzů dalšího vzdělávání
probíhají způsoby popsanými v propozicích platných pro daný program či kurz.

2. Hodnocení průběžných studijních výsledků, jakož i hodnocení úspěšnosti
absolvování v rámci jiných studijních programů CŽV a krátkodobých kurzů dalšího
vzdělávání probíhají způsoby popsanými v propozicích platných pro daný program
či kurz.

3. Výstupním dokumentem o absolvování jiného studijního programu CŽV či
krátkodobého kurzu dalšího vzdělávání je osvědčení. Jeho příslušné vzory stanoví
rektor vysoké školy svým opatřením.

4. Způsoby a podmínky ukončení studia účastníka v jiných studijních programech
CŽV a krátkodobých kurzech dalšího vzdělávání jsou popsány v propozicích
platných pro daný program či kurz, popř. ve smlouvě o celoživotním vzdělávání,
pokud je tato mezi účastníkem a vysokou školou v případě daného programu či
kurzu uzavírána.

ČÁST TŘETÍ: ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Článek VI. Komunikace účastníků a vysoké školy 

1. Účastníci akreditovaných studijních programů CŽV jsou povinni sledovat vývěsku v
rámci IS vysoké školy a řídit se pokyny na ní uveřejněnými, jakož i sledovat e
mailovou korespondenci došlou do jim případně přidělené a-mailové schránky
v rámci IS.

2. Účastníci jiných studijních programů CŽV a krátkodobých kurzů dalšího vzdělávání
komunikují s vysokou školou způsoby popsanými v propozicích platných pro daný
program či kurz.

3. Vysoká škola doručuje účastníkům veškeré případné potřebné písemnosti vyjma
písemností, která tímto způsobem dle platných právních předpisů být doručována
nesmějí, v elektronické formě, v případě akreditovaných studijních programů CŽV
pak primárně prostřednictvím elektronického informačního systému vysoké školy
(tj. IS vysoké školy).
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4. Písemnosti, které dle platných právních předpisů nelze doručovat prostřednictvím
elektronického informačního systému vysoké školy, doručuje vysoká škola
prostřednictví oprávněného provozovatele poštovních služeb.

Článek VII. Závěrečná ustanovení 

1. Tento Řád celoživotního vzdělávání Vysoké školy NEWTON vydaný v souladu
s čl. 3, odst. 2, písm. a) Statutu Vysoké školy NEWTON jako další interní norma
projednaná a schválená statutárním orgánem nabývá platnosti i účinnosti dne
1. září 2021.

2. Ke dni nabytí účinnosti tohoto řádu celoživotního vzdělávání se zrušuje do tohoto
dne platné znění Řádu celoživotního vzdělávání na NEWTON College ze dne
24. září 2018.

MUDr. Jan Mojžíš, MBA 

předseda představenstva a rektor 
Vysoké školy NEWTON, a.s. 
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