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Program celoživotního vzdělávání 

 

Fakulta bezpečnostního inženýrství vyhlašuje program „Doplňující studium profilových 
předmětů SP 3908R“ v rámci celoživotního vzdělávání. Program je vyhlášen v souladu s čl. 2 
odst. 2 písmeno a) a b) Řádu celoživotního vzdělávání Vysoké školy báňské – Technické 
univerzity Ostrava a  „Pravidly pro přijímací řízení a podmínkami přijetí ke studiu v 
navazujícím magisterském studijním programu „Požární ochrana a průmyslová bezpečnost“ 
na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB-TUO“, který stanovuje podmínky přijetí 
k navazujícímu magisterskému studiu, pokud uchazečem absolvovaný studijní program 
nezahrnuje náplň všech stanovených profilujících předmětů.   

 

 

Profilující předměty pro jednotlivé studijní obory studijního programu Požární ochrana  
a průmyslová bezpečnost 

 

Skupiny všeobecných a odborných předmětů, včetně minimálního počtu dosažených kreditů 
jsou pro jednotlivé studijní obory uvedeny v Příloze A Pravidel pro přijímací řízení a 
podmínek přijetí ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu „Požární ochrana 
a průmyslová bezpečnost na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB-TUO“. Jejich 
absolvování a dosažení stanoveného počtu kreditů je podmínkou studia v navazujícím 
magisterském studijním programu. 
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Stanovené profilující předměty pro jednotlivé studijní obory studijního programu  
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost 

Studijní obor Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu 

• Pro absolventy Fakulty bezpečnostního inženýrství 
• Pro uchazeče z jiných fakult a vysokých škol 

 
 

Skupiny předmětů 

 

Všeobecné předměty 

 

Předměty přírodovědného základu - matematika, 
fyzika a chemie 

Cizí jazyk 

Technická mechanika 

Elektrotechnika 

Stroje zařízení a technologie 

Odborné předměty 

Základy fyzikální chemie hoření a výbuchu 

Bezpečnost technologií 

Nauka o materiálu 

Stavební konstrukce 

Požární bezpečnost staveb 

Základy technický prostředků 

Požární taktika I. 
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Studijní obor Bezpečnostní inženýrství 

• Stanovené profilující předměty pro absolventy Fakulty bezpečnostního inženýrství  
• Stanovené profilující předměty pro uchazeče z jiných fakult a vysokých škol 

 
 

Skupiny předmětů 

 

 

Všeobecné předměty 

Předměty přírodovědného základu - matematika, fyzika, 
chemie 

Cizí jazyk 

Elektrotechnika  

Stroje zařízení a technologie 

 

 

 

Odborné předměty 

Systémy řízení BOZP 

Veřejná správa 

Bezpečnost strojů a zařízení 

Nebezpečné látky a odpady 

Pracovní rizika 

Stavební konstrukce 

a požární bezpečnost 

Bezpečnost technologií 
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Studijní obor Bezpečnostní plánování 

• Pro absolventy Fakulty bezpečnostního inženýrství nejsou stanoveny žádné profilující 
předměty  

• Stanovené profilující předměty pro uchazeče z jiných fakult a vysokých škol 
 

Skupiny předmětů 

Všeobecné předměty Předměty přírodovědného základu - matematika, fyzika, 
chemie 

 

Studijní obor Technická bezpečnost osob a majetku  

• Pro absolventy Fakulty bezpečnostního inženýrství nejsou stanoveny žádné profilující 
předměty  

• Stanovené profilující předměty pro uchazeče z jiných fakult a vysokých škol 
 

Skupiny předmětů 

 

 

Všeobecné předměty 

Předměty přírodovědného základu -matematika, 
fyzika, chemie 

Cizí jazyk 

Elektrotechnika 

Trestní právo 

 

 

Odborné předměty 

Ochrana objektů 

Vnitřní bezpečnost státu 

Technické prostředky bezpečnostních služeb 

Analýza nebezpeční a rizik 
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Uchazeče o studium v programu celoživotního vzdělávání přijímá děkan fakulty. 

 

 

Průběh studia v programu 

 

1. Na studium v programu celoživotního vzdělávání se přiměřeně vztahuje Studijní a zkušební 
řád pro studium v bakalářských studijních programech VŠB – TUO a další vnitřní předpisy a 
normy VŠB – TUO. 

2. O absolvování studia v Doplňujícím studiu profilových předmětů SP 3908R vydá VŠB - 
TUO jeho účastníkům osvědčení. Osvědčení obsahuje název programu, název VŠB – TUO a její 
součásti, která je garantem programu, přehled studijních předmětů a vykonaných zkoušek. 

3. Učitelé v programech jsou zejména akademičtí pracovníci VŠB-TUO. 

4. Studium v programu celoživotního vzdělávání je poskytováno za úhradu. 

5. Podmínky přijetí ke studiu v programu celoživotního vzdělávání Doplňující studium 
profilových předmětů, průběh studia, úhrada za studium a další náležitosti budou upraveny 
vnitřním předpisem Fakulty bezpečnostního inženýrství. 

 

 

 

 


