METODICKÝ POKYN

M - 2/2017
Systém evidence účastníků celoživotního vzdělávání Pedagogické
fakulty Univerzity Palackého v elektronické studijní agendě

Obsah:

Zpracoval:

I.
II.
III.
IV.

Úvodní ustanovení
Evidence studia CŽV v systému studijní agendy STAG
Evidence studia CŽV v systému STAG
Společná a závěrečná ustanovení

doc. PhDr. Milan Klement, Ph.D.
Ing. Alena Opletalová, Ph.D.

Platnost:

16. 8.2017

Účinnost:

16. 8.2017

Rozdělovník:

děkan a proděkani, úseky proděkanů
tajemník a úsek tajemníka
ředitelky a ředitelé ústavů
vedoucí kateder
sekretářky kateder a ústavů
úřední deska

2

Metodický pokyn děkana M-2/2017

Systém evidence účastníků celoživotního vzdělávání Pedagogické
fakulty Univerzity Palackého v elektronické studijní agendě

I. Úvodní ustanovení
1. Vydávám tímto podle ustanovení § 28 odst. 1 zákona o vysokých školách, ve znění
pozdějších předpisů, podle vyhlášky MŠMT ČR č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání
pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických
pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, a podle směrnice rektora UP č. B3-16/4 části B3 – Evidence údajů o programech celoživotního vzdělávání a směrnice děkana
č. 4S/2009 S-4/2016, Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity
Palackého v Olomouci, tento metodický pokyn, kterým se na Pedagogické fakultě
Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen "PdF UP") zpřesňuje způsob evidence
studií v celoživotním vzdělávání (dále jen „CŽV“) v rámci systému studijní agendy
STAG v návaznosti na, která je zajišťována Centrem celoživotního vzdělávání PdF UP
(dále jen “CCV“).
2. Systém studijní agendy STAG v celoživotním vzdělávání tvoří:
a) Programy a kurzy CŽV, včetně studijních plánů, předmětů a jejich rozvrhových
akcí, realizované v rámci CŽV na PdF UP jsou evidovány v systému studijní
agendy (STAG).
b) Účastníci programů či kurzů (studií) v rámci CŽV jsou evidováni zpravidla
v systému STAG v příslušném programu CŽV.
c) Při evidenci jsou programy či kurzy CŽV označovány dle směrnice rektora UP č.
B3-16/4 - část B3. V STAG, na úrovni studijních programů, jsou evidovány tzv.
skupiny programů (dále jen „SP CŽV“) a na úrovni studijních oborů jsou
evidovány jednotlivé programy či kurzy CŽV (dále jen „P CŽV“).
d) SP CŽV jsou v rámci PdF UP evidovány v databázi STAG pod pětimístným
kódem, který začíná konstantou W a za ní následuje kód PdF UP (D), a to ve
tvaru WDXYY. Třetím znakem (X) je číslice označující druh programu či kurzu
podle následujícího přehledu:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

programy specializačního vzdělávání
programy rozšiřující a doplňující vzdělání
programy rekvalifikačního vzdělávání
nevyužito
programy dalšího vzdělávání
tematické vzdělávání ve formě semináře, odborného soustředění,
přednáškového cyklu, přednášky, včetně krátkodobých kurzů
programy zájmového vzdělávání
univerzita 3. věku (dále jen „U3V“)
programy vzdělávání v rámci akreditovaného studijního programu

e) Čtvrtý a pátý znak je kódem specializace programu či kurzu dle číselníku
vedeného pověřenými pracovníky CCV (např. WD2PD jsou všechny programy
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CŽV realizované na PdF UP jako studium ke splnění kvalifikačních předpokladů,
tzn. studium v oblasti pedagogických věd, studium k rozšíření kvalifikace,
studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů, studium k prohlubování
odborné kvalifikace).
f) P CŽV jsou v rámci PdF UP evidovány v databázi STAG pod šestimístným
alfanumerickým kódem a to ve tvaru DXYYKK (poslední čtyři znaky dle kódu SP
CŽV, kde YY = kód specializace programu, jehož číselník je opět veden
pověřenými pracovníky CCV) a dvou doplňujících číslic specifikačního kódu
programu KK (např. D2PD01 představuje Anglický jazyk – učitelství pro SŠ,
studium určeno k rozšíření odborné kvalifikace získáním způsobilosti vykonávat
přímou pedagogickou činnost na jiném druhu nebo na jiném stupni školy § 6
odst. 1) písm. a) realizovaného PdF UP).
g) Předměty v rámci CŽV jsou označeny písmenem W, a to v podobě: předmět: za
zkratkou katedry následuje zkratka předmětu začínající písmenem W (např.:
KMT/WKIL2 apod.).
h) Účastníci evidovaní v rámci CŽV mají generována osobní čísla začínající
písmenem E (např.: E00001, E12508 apod.). Účastníci CŽV nejsou vykazováni
v rámci počtu započitatelných a financovaných studentů ze státního rozpočtu
(tzv. matrika).

II. Evidence studia CŽV ke splnění kvalifikačních předpokladů v systému
studijní agendy STAG
1. Studium v CŽV ke splnění kvalifikačních předpokladů podle ustanovení § 2 – § 9
vyhlášky MŠMT ČR č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků,
akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění
pozdějších předpisů, je na PdF UP v systému studijní agendy STAG evidováno takto:
2. Garant programu CŽV:
a) Zajišťuje vkládání a aktualizaci předmětů v rámci systému STAG, přičemž každý
předmět musí obsahovat následující údaje:
- zkratka předmětu (za zkratkou katedry následuje zkratka předmětu
začínající písmenem W),
- název předmětu – česky,
- hodinová dotace (v hod./týd., hod./sem. či hod./rok) a typ výuky (prezenční
výuka – pv, on-line nebo off-line aktivity – ola, praktická výuka nebo praxe
– px),
- atribut ECTS nastaven na hodnotu: NE,
- anotaci předmětu – česky,
- garanta předmětu,
- vyučujícího předmětu.
b) Zajišťuje sestavení a aktualizaci studijního plánu pro příslušný obor a příslušný
akademický rok CŽV v systému STAG.
c) Zajišťuje včasné sestavení a nasazení rozvrhových akcí v systému STAG, přičemž
každá rozvrhová akce musí obsahovat následující údaje:
- rozsah výuky odpovídající studijnímu plánu,
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- místo konání rozvrhové akce (výjimku tvoří aposteriorní rozvrhové akce
v rámci distančních částí výuky realizovaných výhradně prostřednictvím
LMS Unifor),
- vyučující dané rozvrhové akce,
- pokud není výuka realizována kontinuálně po dobu celého semestru, jsou
jednotlivé rozvrhové akce předmětu spojeny do jedné skupiny.
d) Zajišťuje vložení či aktualizaci výše uvedených údajů pro další akademický rok
nejpozději do zahájení výuky ve stávajícím akademickém roce nebo na pokyn
CCV.
3. CCV:
a) Zajišťuje evidenci a aktualizaci programů CŽV v systému STAG, přičemž každý
program CŽV musí obsahovat následující údaje:
- kód programu, který obsahuje identifikační znak W a je v souladu
s ustanovením odstavce 2, článku I., této směrnice,
- název programu – česky,
- atribut vykazovaný do matriky,
- atribut vykazovaný na VZP – musí být deaktivován,
- anotace programu – česky, kdy v anotaci musí být doslovně uvedeno, že se
jedná o program CŽV,
- atribut ECTS nastaven na hodnotu: NE.
- kód oboru, který obsahuje identifikační znak W a je v souladu
s ustanovením odstavce 2, článku I., této směrnice,
- název oboru – česky,
- anotace oboru – česky, kdy v anotaci musí být doslovně uvedeno, že se
jedná o program CŽV.
b) Zajišťuje přiřazení příslušného studijního plánu, vytvořeného a aktualizovaného
garantujícím pracovištěm, a jeho předmětů k programu CŽV.
c) Zajišťuje převedení přijatých uchazečů v rámci přijímacího řízení do příslušného
programu CŽV a založení účastnických karet v systému STAG. Součástí evidenční
karty účastníka jsou tyto údaje:
- evidenční číslo účastníka – číslo začíná vždy písmenem E,
- příjmení a jméno účastníka,
- rodné číslo účastníka,
- kontaktní údaje (adresa, telefon, korespondenční e-mailová adresa),
- hodnotu atributu způsobu financování studia je nutné nastavit dle
konkrétního typu hrazení studia, vždy ale bude tato hodnota odlišná od
hodnoty 1.

III. Evidence studia CŽV k prohlubování odborné kvalifikace v systému
studijní agendy STAG
1. Studium v CŽV k prohlubování odborné kvalifikace podle ustanovení § 10 vyhlášky
MŠMT ČR č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků,
akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění
pozdějších předpisů, je na PdF UP v systému studijní agendy STAG evidováno takto:
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2. Garant programu, kurzu či předmětu P CŽV:
a) Ve spolupráci s CCV dodává podklady či údaje, které použije CCV k doplnění
potřebných položek do systému STAG. Jedná se o poskytnutí těchto údajů:
- název kurzu či předmětu,
- garant kurzu či předmětu,
- vyučující kurzu či předmětu,
- hodinová dotace kurzu či předmětu,
- podklady k nasazení rozvrhových akcí kurzu či předmětu (data konání a
místa konání).
3. CCV
a) Zajišťuje, ve spolupráci s odborem proděkana pro informační a vzdělávací
technologie, evidenci a aktualizaci programů CŽV v rámci systému STAG.
Program CŽV obsahuje stejné náležitosti jako v bodě II. 2.
b) Zajišťuje vkládání a aktualizaci předmětů v rámci systému STAG, přičemž
předmět musí obsahovat povinné údaje jako v bodě II.1.
c) Zajišťuje sestavení a aktualizaci studijního plánu pro příslušný obor CŽV
v systému STAG.
d) Zajišťuje nasazení rozvrhových akcí v systému STAG, přičemž u každé
rozvrhové akce musí být splněny náležitosti popsané v bodě II.1.
e) Zajišťuje vložení či aktualizaci výše uvedených údajů nejpozději 14 dnů před
započetím plánované výuky.
f) Zajišťuje přiřazení příslušného studijního plánu a jeho předmětů k příslušnému
programu CŽV.
g) Zajišťuje převedení přijatých uchazečů v rámci přijímacího řízení do
příslušného programu CŽV a založení účastnických karet v systému STAG.
Součástí evidenční karty studenta jsou povinné údaje uvedené v bodě II.2.

IV. Společná a závěrečná ustanovení
1. Tímto metodickým pokynem děkana PdF UP se zrušuje metodický pokyn č. 3M/2011
- Systém evidence účastníků celoživotního vzdělávání PdF UP v elektronické studijní
agendě ze dne 11. dubna 2011.
2. Tento metodický pokyn děkana PdF UP je závazný pro všechny součásti PdF UP.
Kontrolou dodržování tohoto pokynu je pověřena proděkanka PdF UP pro celoživotní
vzdělávání. Udělování výjimek z tohoto metodického pokynu je v pravomoci děkana
PdF UP.
3. Tento metodický pokyn děkana PdF UP nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho
podpisu děkanem PdF UP.

V Olomouci dne 16. 8. 2017
Doc. Ing. Čestmír Serafín, Dr. v.r.
děkan PdF UP

