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DODATEK č. 3
ke směrnici rektora UP č. B3-11/3 Vydávání dokladů
o absolvování studia, programu celoživotního vzdělávání
a rigorózního řízení na Univerzitě Palackého v Olomouci

Obsah:

Tímto dodatkem se rozšiřuje směrnice rektora UP č. B3-11/3-SR
Vydávání dokladů o absolvování studia, programu celoživotního
vzdělávání a rigorózního řízení na Univerzitě Palackého v Olomouci
o další vzory dokladů o absolvování studia a rigorózního řízení

Zpracoval:

prorektor UP pro komunikaci a další vzdělávání

Platnost:
Účinnost:

dnem 15. července 2013
dnem 17. července 2013

Rozdělovník:

rektor, prorektorky a prorektoři, kvestor, kancléř,
děkanky a děkani fakult, tajemnice a tajemníci fakult,
ředitelka SKM UP,
vedoucí zaměstnanci CVT UP, KUP, VUP, PS UP, VTP UP, ASC UP,
CPSSP
vedoucí zaměstnanci EO RUP, PMO RUP, ORV UP, PTO UP, OVZ UP,
OPDV UP, Archivu UP, OPOP, OK
Právní oddělení UP,
Oddělení interního auditu UP,
Oddělení kontroly UP,
Oddělení organizace a řízení UP.

2
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DODATEK č. 3
ke směrnici rektora UP č. B3-11/3 Vydávání dokladů o absolvování studia,
programu celoživotního vzdělávání a rigorózního řízení
na Univerzitě Palackého v Olomouci

I. Úvodní ustanovení

II. Předmět úpravy

S ohledem na nutnost rozšířit směrnici rektora UP
č. B3-11/3-SR Vydávání dokladů o absolvování studia,
programu celoživotního vzdělávání a rigorózního řízení
na Univerzitě Palackého v Olomouci o další vzory dokladů
o absolvování studia a rigorózního řízení, vydávám tento
Dodatek č. 3 k výše uvedené směrnici rektora UP, kterým
se nově doplňují přílohy č. 29, 30, 31, 32, 33 a 34.

Tímto Dodatkem č. 3 se výše uvedená směrnice rektora
UP nově doplňuje o přílohy č. 29, 30, 31, 32, 33 a 34.

III. Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu rektorem UP a účinnosti dnem jeho zveřejnění na úřední
desce UP, tj. druhým dnem od nabytí platnosti.

V Olomouci dne 15. července 2013

prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc., v. r.
rektor UP
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Směrnice rektora UP č. B3-13/4
Příloha č. 29

Osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu
ČESKÁ REPUBLIKA
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Číslo akreditace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR udělené vzdělávacímu zařízení
dle §117a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů:
………………………

OSVĚDČENÍ
(č. ………………)
o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu

„NÁZEV VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU“
Číslo akreditace vzdělávacího programu:………………………………….
Rozsah: ……………(počet hodin)
Termín realizace: ………………………………………

Titul, jméno a příjmení
(den, měsíc, rok)

V Olomouci ………………………………(den, měsíc a rok)

……………………………………
Jméno, příjmení, titulatura
rektor Univerzity Palackého v Olomouci

L. S.

…………………………………
Jméno, příjmení, titulatura
předseda zkušební komise/lektor
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ČESKÁ REPUBLIKA
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Číslo akreditace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR udělené vzdělávacímu zařízení dle
§117a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů:
AK/1-01/2013

OSVĚDČENÍ
č. C/RUP/92MPSVWMPSV1/13/002
o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu

„PÍSEMNÁ KOMUNIKACE“
Číslo akreditace vzdělávacího programu: AK/5-05/2013
Rozsah: 40 hodin
Termín realizace: 15. 5. 2013–20. 5. 2013

Titul, jméno a příjmení
(den, měsíc, rok)

V Olomouci 15. listopadu 2013

……………………………………
prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.
rektor Univerzity Palackého v Olomouci

L. S.

…………………………………
Mgr. Eva Stránská, Ph.D.
předseda zkušební komise/lektor
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Směrnice rektora UP č. B3-13/4
Příloha č. 30

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu
pro vstupní vzdělávání
č. a.: číslo akreditace

p. (ev). č.: pořadové (evidenční) číslo

ČESKÁ REPUBLIKA
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

vydává v souladu se zněním § 19 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů, toto

OSVĚDČENÍ
Titul, jméno a příjmení
narozen/a …(den, měsíc, rok) v …..….(místo narození – obec)

ukončil/a vzdělávací program pro vstupní vzdělávání

„NÁZEV VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU“
Číslo akreditace vzdělávacího programu:…………….
Rozsah: ……………(počet hodin)

V Olomouci ………………………………(den, měsíc a rok)

…………………………………………………
Jméno, příjmení, titulatura
L. S.
rektor

………………………………………
Jméno, příjmení, titulatura
děkan, vedoucí ODV
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Příloha č. 31

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu
pro průběžné vzdělávání
č. a.: číslo akreditace

p. (ev). č.: pořadové (evidenční) číslo

ČESKÁ REPUBLIKA
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

vydává v souladu se zněním § 20 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů, toto

OSVĚDČENÍ
Titul, jméno a příjmení
narozen/a …(den, měsíc, rok) v …..….(místo narození – obec)

ukončil/a vzdělávací program pro průběžné vzdělávání

„NÁZEV VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU“
Číslo akreditace vzdělávacího programu:…………….
Rozsah: ……………(počet hodin)

V Olomouci ………………………………(den, měsíc a rok)

…………………………………………………
Jméno, příjmení, titulatura
L. S.
rektor

………………………………………
Jméno, příjmení, titulatura
děkan, vedoucí ODV
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Směrnice rektora UP č. B3-13/4
Příloha č. 32

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu
pro vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích úřadu
č. a.: číslo akreditace

p. (ev). č.: pořadové (evidenční) číslo

ČESKÁ REPUBLIKA
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

vydává v souladu se zněním § 27 odst. 1 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů, toto

OSVĚDČENÍ
Titul, jméno a příjmení
narozen/a …(den, měsíc, rok) v …..….(místo narození – obec)

ukončil/a vzdělávací program pro vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích úřadu
– obecnou část / zvláštní část / obecnou i zvláštní část

„NÁZEV VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU“
Číslo akreditace vzdělávacího programu:…………….
Rozsah: ……………(počet hodin)

V Olomouci ………………………………(den, měsíc a rok)

…………………………………………………
Jméno, příjmení, titulatura
L. S.
rektor

………………………………………
Jméno, příjmení, titulatura
děkan, vedoucí ODV
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č. a.: AK/1-01/2013

p. (ev.) č.: C/RUP/92MVWMV1/13/001

ČESKÁ REPUBLIKA
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

vydává v souladu se zněním § 19 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů, toto

OSVĚDČENÍ
Titul, jméno a příjmení
narozen/a …(den, měsíc, rok) v …..….(místo narození – obec)

ukončil/a vzdělávací program pro vstupní vzdělávání
ukončil/a vzdělávací program pro průběžné vzdělávání¨
ukončil/a vzdělávací program pro vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích úřadu
– obecnou část / zvláštní část / obecnou i zvláštní část

„PÍSEMNÁ KOMUNIKACE“
Číslo akreditace vzdělávacího programu: MV001/UP
Rozsah: 40 hodin

V Olomouci 15. listopadu 2013

…………………………………………………
prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.
L. S.
rektor Univerzity Palackého v Olomouci

………………………………………
PhDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.
vedoucí Oddělení dalšího vzdělávání
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Příloha č. 33

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu
ČESKÁ REPUBLIKA
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc

Vzdělávací program akreditován MŠMT dne ………… pod čj.: ……………….
č.: pořadové (evidenční číslo)

OSVĚDČENÍ
O REKVALIFIKACI
po úspěšném ukončení vzdělávacího programu rekvaliﬁkačního kurzu, podle vyhl. MŠMT
č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu,
organizace vzdělávání v rekvaliﬁkačním zařízení a způsob jeho ukončení.

Titul, jméno a příjmení
narozen/a …(den, měsíc, rok) v …..….(místo narození – obec)
absolvoval/a rekvaliﬁkační program: Název rekvaliﬁkačního programu
pro pracovní činnost: Název pracovní činnosti
Kurz proběhl v období od …………. do …………… .
V rozsahu
– na teorii
…… vyučovacích hodin
– na praxi
…… hodin
Vzdělávací program obsahoval tyto předměty (tematické celky):
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx

xx hodin
xx hodin
xx hodin
xx hodin
xx hodin
xx hodin

Jmenovaný/á úspěšně vykonal/a závěrečnou zkoušku dne ………...
V Olomouci ………………………………(den, měsíc a rok)
…………………………………………………
Jméno, příjmení, titulatura
L. S.
rektor Univerzity Palackého v Olomouci

………………………………………
Jméno, příjmení, titulatura
předseda zkušební komise
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ČESKÁ REPUBLIKA
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc

Vzdělávací program akreditován MŠMT dne 20. 2. 2012 pod čj.: 39 740/11-24/1014
č.: C/RUP/9301W001/12/0001

OSVĚDČENÍ
O REKVALIFIKACI
po úspěšném ukončení vzdělávacího programu rekvaliﬁkačního kurzu, podle vyhl. MŠMT
č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu,
organizace vzdělávání v rekvaliﬁkačním zařízení a způsob jeho ukončení.

Titul, jméno a příjmení
narozen/a …(den, měsíc, rok) v …..….(místo narození – obec)
absolvoval/a rekvaliﬁkační program: Základy podnikání
pro pracovní činnost: Základy podnikání
Kurz proběhl v období od 29. 10. 2012 do 19. 11. 2012.
V rozsahu
– na teorii
48 vyučovacích hodin
– na praxi
0 hodin
Vzdělávací program obsahoval tyto předměty (tematické celky):
Právní aspekty založení ﬁrmy
8 hodin
Ekonomické aspekty založení ﬁrmy
8 hodin
Banka a podnikatel – základy ﬁnanční gramotnosti
8 hodin
Základy marketingu
8 hodin
Psychologie podnikání
8 hodin
Využití IT v podnikání
8 hodin
Jmenovaný/á úspěšně vykonal/a závěrečnou zkoušku dne 19. 11. 2012
V Olomouci 25. listopadu 2012
…………………………………………………
prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.
L. S.
rektor Univerzity Palackého v Olomouci

………………………………………
Mgr. Eva Stránská, Ph.D.
předsedkyně zkušební komise
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Příloha č. 34

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu
ČESKÁ REPUBLIKA
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc

Studijní program akreditován MŠMT dne ………… pod čj.: ……………….
č.: pořadové (evidenční číslo)

OSVĚDČENÍ
O REKVALIFIKACI
po úspěšném ukončení vzdělávacího programu rekvaliﬁkačního kurzu realizovaného
dle § 108, odst. 2, písm. c) zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších
předpisů, vysokou školou s akreditovaným studijním programem podle zvláštního
právního předpisu.

Titul, jméno a příjmení
narozen/a …(den, měsíc, rok) v …..….(místo narození – obec)
absolvoval/a rekvaliﬁkační program: Název rekvaliﬁkačního programu
pro pracovní činnost: Název pracovní činnosti
Kurz proběhl v období od …………. do …………… .
V rozsahu
– na teorii
…… vyučovacích hodin
– na praxi
…… hodin
Vzdělávací program obsahoval tyto předměty (tematické celky):
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx

xx hodin
xx hodin
xx hodin
xx hodin
xx hodin

Jmenovaný/á úspěšně vykonal/a závěrečnou zkoušku dne ………...
V Olomouci ………………………………(den, měsíc a rok)
…………………………………………………
Jméno, příjmení, titulatura
L. S.
rektor Univerzity Palackého v Olomouci

………………………………………
Jméno, příjmení, titulatura
předseda zkušební komise
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ČESKÁ REPUBLIKA
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc

Studijní program akreditován MŠMT dne 20. 2. 2012 pod čj.: 38744/11-28/1085
č.: C/RUP/9301W005/13/0001

OSVĚDČENÍ
O REKVALIFIKACI
po úspěšném ukončení vzdělávacího programu rekvaliﬁkačního kurzu realizovaného
dle § 108, odst. 2, písm. c) zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších
předpisů, vysokou školou s akreditovaným studijním programem podle zvláštního
právního předpisu.

Titul, jméno a příjmení
narozen/a …(den, měsíc, rok) v …..….(místo narození – obec)
absolvoval/a rekvaliﬁkační program: Koordinátor informačních technologií
pro pracovní činnost: Koordinátor informačních technologií
Kurz proběhl v období od 8. 5. 2013 do 20. 5. 2013.
V rozsahu
– na teorii
202 vyučovacích hodin
– na praxi
0 hodin
Vzdělávací program obsahoval tyto předměty (tematické celky):
Právní aspekty založení ﬁrmy
Ekonomické aspekty založení ﬁrmy
Banka a podnikatel – základy ﬁnanční gramotnosti
Základy marketingu
Psychologie podnikání

8 hodin
8 hodin
8 hodin
8 hodin
8 hodin

Jmenovaný/á úspěšně vykonal/a závěrečnou zkoušku dne 25. 5. 2013.

V Olomouci 30. května 2013
…………………………………………………
prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.
L. S.
rektor Univerzity Palackého v Olomouci

………………………………………
PhDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.
předseda zkušební komise

