Bakalářské studium
CIZINCI – podmínky přijetí ke studiu
1. Ukončené střední vzdělání s maturitou – zahraniční vzdělání (maturitní vysvědčení) musí být
uznáno v České republice (nostrifikace) nebo kladně posouzeno v rámci přijímacího řízení na
fakultě (netýká se uchazečů ze Slovenska)
2. Prokázání znalosti z českého jazyka (netýká se uchazečů ze Slovenska a uchazečů o studium
programu akreditovaného v anglickém jazyce)
3. Úspěšné složení přijímací zkoušky
K bodu 1: Ukončené střední vzdělání s maturitou – nostrifikace zahraničního vzdělání v České
republice nebo uznání vzdělání pro účely přijímacího řízení na fakultě (netýká se uchazečů ze
Slovenska)
1. Nostrifikace ‐ obecně platné uznání vzdělání v České republice – informace na webu MŠMT
(Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) ‐ část B. Nostrifikace dokladu o zahraničním
vzdělání https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi‐v‐cr/nostrifikace‐uznani‐zahranicniho‐
zakladniho‐stredniho‐a
O uznání rozhodují krajské úřady příslušné podle místa pobytu žadatele / žadatelky v České republice.
V případě, že pobýváte v Jihomoravském kraji:
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor školství, oddělení vzdělávání
Ing. Bc. Dagmar Kostrhůnová
Cejl 73, Brno
541 653 527
kostrhunova.dagmar@kr‐jihomoravsky.cz
Úředně ověřenou kopii rozhodnutí o nostrifikaci a nostrifikační doložky musí doložit přijatý
uchazeč u zápisu do studia.
2. Druhou možností je posouzení vzdělání pro účely přijímacího řízení na Fakultu
podnikatelskou VUT v Brně – informace a postup podání žádosti
https://www.vutbr.cz/studenti/uznani‐vzdelani#posouzeni
 Žádost o posouzení vzdělání uchazeč podá elektronicky (v elektronické přihlášce –
záložka „Uznání vzdělání“ – poplatek 750 Kč), z elektronické přihlášky vytiskne formulář
žádosti, přiloží všechny požadované přílohy a zašle na fakultu nejpozději do 15. 7. 2021.
 Je‐li žádost o posouzení vzdělání kladně vyřízena, platí pouze pro přijímací řízení na
Fakultu podnikatelskou VUT v Brně.
 Kladné posouzení vzdělání v rámci přijímacího řízení na Fakultě podnikatelské VUT
v Brně nemá obecnou platnost pro přijímací řízení na jiné vysoké školy v České republice
ani na jiné fakulty VUT v Brně.

K bodu 2: Prokázání znalosti českého jazyka (netýká se uchazečů ze Slovenska a uchazečů o studium
programu vyučovaného v anglickém jazyce):


dokladem o vykonání Certifikované zkoušky z češtiny pro cizince minimálně na úrovni B1
(CCE‐B1) Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy – informace na stránce
http://ujop.cuni.cz/zkouska/certifikovana‐zkouska‐z‐cestiny‐pro‐cizince‐cce

nebo


dokladem o složení státní zkoušky základní z českého jazyka na některé jazykové škole s
právem státní jazykové zkoušky v České republice – seznam jazykových škol na webu MŠMT
https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni‐vzdelavani/jazykove‐skoly‐s‐pravem‐statni‐
jazykove‐zkousky

Úředně ověřenou kopii dokladu o zkoušce z českého jazyka musí přijatý uchazeč doložit u zápisu
do studia.
Doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka nemusí dokládat cizinci, kteří:




Složili maturitní zkoušku z českého nebo slovenského jazyka¨
Mají státní občanství České nebo Slovenské republiky
Úspěšně absolvovali bakalářský studijní program akreditovaný v českém nebo slovenském
jazyce

