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Směrnice rektora č. 34R/2017
Postup při uznávání zahraničního vzdělání a kvalifikace
ze dne 15. 11. 2017 s účinností od 1. 12. 2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 3. 2019 s účinností od 1. 4. 2019

Tato směrnice stanoví postup při uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání a
kvalifikace a postup při posuzování zahraničního vzdělání pro účely přijímacího řízení
na Západočeské univerzitě v Plzni (dále jen „ZČU“).

ČÁST PRVNÍ
ŘÍZENÍ O ŽÁDOSTI O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO
VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE
Článek 1
Základní ustanovení
(1) ZČU je oprávněna rozhodovat o žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání
nebo jeho části (dále jen „žádost“), pokud uskutečňuje obsahově obdobný studijní
program.
(2) Řízení o žádosti vede odbor Studijní a pedagogická činnost (dále jen „STUD“), a to
v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o vysokých školách“), zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“) a dalšími právními předpisy.
Článek 2
Podání žádosti
(1) Písemnou žádost podává absolvent zahraniční vysoké školy (dále jen „žadatel“)
na předepsaném formuláři STUD, který je uveden v příloze č. 1 této směrnice.
(2) STUD může požadovat, aby pravost podpisů a otisků razítek na originálech nebo
ověřených kopiích dokladů byla ověřena ministerstvem zahraničních věcí státu, v němž
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má sídlo vysoká škola, která doklad vydala, nebo příslušným cizozemským orgánem a
příslušným zastupitelským úřadem České republiky, pokud mezinárodní smlouva, kterou
je Česká republika vázána, nestanoví jinak.
(3) STUD může dále požadovat doložení výpisu o všech vykonaných zkouškách a zápočtech
za celou dobu studia a anotace jednotlivých předmětů.
(4) Uvede-li žadatel, že je osobou podle § 90 odstavce 4 zákona o vysokých školách, mohou
být doklady podle odstavců 2 až 4 tohoto článku nahrazeny čestným prohlášením.
Žadatele k jeho předložení vyzve STUD.
Článek 3
Průběh řízení
(1) Řízení se zahajuje podáním žádosti.
(2) Pokud žádost neobsahuje veškeré náležitosti stanovené v odstavci 1 a 2 článku 2 nebo je
potřeba tyto informace doplnit nebo žádost obsahuje jiné vady, vyzve STUD žadatele
k předložení chybějících informací nebo k odstranění vad, stanoví mu přiměřenou lhůtu
k jejich odstranění a poučí jej o následcích neodstranění vad v této lhůtě. Nedoplní-li
žadatel žádost nebo neodstraní-li její vady ve stanovené lhůtě, STUD řízení zastaví.
Po nabytí právní moci rozhodnutí o zastavení řízení, vrátí STUD předložené materiály
žadateli. Jejich kopie založí do správního spisu.
(3) Pokud žádost neobsahuje vady, případně po jejich včasném odstranění STUD:
a) posuzuje náplň absolvovaného zahraničního vysokoškolského studia a porovnává
na základě znalosti úrovně zahraniční vysoké školy nebo na základě rozsahu
znalostí a dovedností osvědčených vysokoškolskou kvalifikací absolvovaný
zahraniční vysokoškolský studijní program a obsahově obdobný studijní program,
který uskutečňuje ZČU,
b) zkoumá, zda studijní program uskutečňovala instituce oprávněná poskytovat
vzdělání srovnatelné s vysokoškolským vzděláním podle zákona.
(4) Za účelem zjištění informací podle odstavce 3 písm. a) tohoto článku si STUD vyžádá
stanovisko děkana fakulty nebo ředitele vysokoškolského ústavu (dále jen „děkan“),
podle toho, kde se uskutečňuje obsahově obdobný studijní program, nebo studijní
program odpovídající svým zaměřením zaměření zahraniční vysoké školy.
(5) Děkan uznání doporučí, pokud po srovnání studijních programů zjistí, že studijní
programy nejsou v podstatných rysech odlišné.
(6) Děkan uznání nedoporučí, pokud po srovnání studijních programů zjistí, že studijní
programy jsou v podstatných rysech odlišné. V takovém případě je děkan povinen uvést
dostatečně konkrétní důvody a rozdíly, pro které uznání nedoporučuje.
(7) Děkan svoje stanovisko sděluje STUD na předepsaném formuláři, který je uveden
v příloze č. 2 této směrnice. Děkan je oprávněn připojit k formuláři jakékoli podklady na
podporu svého stanoviska. Formulář spolu s podklady je součástí správního spisu.
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(8) Doklad o tom, že studijní program uskutečňovala instituce oprávněná poskytovat
vzdělání srovnatelné s vysokoškolským vzděláním podle zákona o vysokých školách,
získává STUD například prostřednictvím portálu www.enic-naric.net.
(9) O žádosti rozhodne prorektor pro studijní a pedagogickou činnost (dále jen „PR-P“)
v zastoupení rektora. Rozhodnutí musí obsahovat odůvodnění, poučení o možnosti podat
odvolání a musí být doručeno žadateli. Odůvodnění rozhodnutí není třeba, jestliže PR-P
žadateli v plném rozsahu vyhoví.
(10) Rozhodnutí se vyhotovuje ve dvou stejnopisech. Jeden stejnopis je určen pro žadatele
a druhý zakládá STUD do správního spisu.
(11) Proti rozhodnutí může žadatel podat k Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (dále
jen „ministerstvo“) odvolání do 15 dnů od jeho doručení. Odeslání odvolání spolu se
stanoviskem ZČU a úplným správním spisem na ministerstvo zajišťuje STUD.
(12) Po nabytí právní moci rozhodnutí vrátí STUD žadateli zpět originály předložených
dokladů. Kopie předložených dokladů založí STUD do správního spisu.
(13) STUD vede o každé žádosti správní spis, který musí být v souladu se správním řádem,
zákonem o vysokých školách a se směrnicí rektora o spisovém a skartačním řádu. Jeho
součástí jsou veškeré doklady, dokumenty a formuláře rozhodné pro posouzení žádosti.
Článek 4
Zadávání údajů do registru
STUD zajišťuje průběžné zadávání údajů do registru řízení o žádostech o uznání zahraničního
vysokoškolského vzdělání a kvalifikace ve lhůtách a v rozsahu stanoveném zákonem o
vysokých školách a prováděcím právním předpisem.
Článek 5
Poplatek za úkony spojené s řízením o žádosti
(1) Žadatel je povinen uhradit poplatek za úkony spojené s řízením o žádosti ve výši 3000,Kč (dále jen „poplatek“).1
(2) Pokud žadatel neuhradí poplatek ani ve lhůtě stanovené výzvou, STUD řízení o žádosti
zastaví.
(3) Uhrazený poplatek ZČU nevrací.
(4) Uhrazený poplatek přísluší v poměru dvě třetiny STUD a jedna třetina fakultě nebo
vysokoškolskému ústavu, kde se uskutečňuje obsahově obdobný studijní program.
Přeúčtování zajišťuje na žádost STUD Ekonomický odbor.

1

§ 90a odst. 2 zákona o vysokých školách
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ČÁST DRUHÁ
POSOUZENÍ ZAHRANIČNÍHO VZDĚLÁNÍ PRO ÚČELY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
Článek 6
Společná ustanovení pro posouzení zahraničního vzdělání pro účely přijímacího řízení
(1) ZČU je oprávněna posoudit zahraniční vzdělání pro účely přijímacího řízení v případě, že
má institucionální akreditaci alespoň pro jednu oblast vzdělávání.
(2) Posouzení zahraničního vzdělání uchazeče pro účely přijímacího řízení provede příslušná
fakulta, která uskutečňuje studijní program v oblasti vzdělávání, pro kterou má ZČU
institucionální akreditaci (dále jen „příslušná fakulta“), a to v souladu se zákonem
o vysokých školách, správním řádem a dalšími právními předpisy.
(3) Oprávněnou úřední osobou pro posouzení zahraničního vzdělání je proděkan pro studium
příslušné fakulty.
(4) Příslušná fakulta je povinna požadavky uvedené v čl. 7 a čl. 8 zveřejnit ve veřejné části
svých internetových stránek spolu s údaji zveřejňovanými dle § 49 odst. 1, 3 a 5 zákona
o vysokých školách.
(5) Posouzení zahraničního vzdělání uchazeče pro účely přijímacího řízení se provede
při kontrole úplnosti přihlášky ke studiu.
(6) O posouzení zahraničního vzdělání uchazeče pro účely přijímacího řízení provede
oprávněná úřední osoba úřední záznam do spisu uchazeče. Úřední záznam obsahuje vždy
minimálně identifikaci řízení, označení oprávněné úřední osoby, označení uchazeče,
seznam podkladů, výsledek posouzení, datum a podpis oprávněné úřední osoby.
Oprávněná úřední osoba může využít vzor úředního záznamu, který je přílohou č. 3 této
směrnice.
(7) Příslušná fakulta může požadovat, aby pravost podpisů a otisků razítek na originálech
nebo úředně ověřených kopiích dokladů o získaném zahraničním vzdělání byla ověřena
ministerstvem zahraničních věcí státu, v němž má sídlo škola, která doklad vydala, nebo
příslušným cizozemským orgánem a příslušným zastupitelským úřadem České republiky,
pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak.
Článek 7
Posouzení zahraničního středoškolského vzdělání pro účely přijímacího řízení
(1) Uchazeč, který dokládá splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní
zkouškou, dokládá zahraniční doklad o zahraničním středoškolském vzdělání, jenž získal
absolvováním studia ve středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční střední
škole (dále jen „zahraniční SŠ doklad“) spolu s potvrzením příslušného zahraničního
orgánu (tj. např. absolvované střední školy, zahraničního uznávacího orgánu, ministerstva
působícího v oblasti školství apod.), z něhož je zřejmé, že uchazeč je v uvedeném cizím
státě oprávněn se ucházet o přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu nebo
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v magisterském studijním programu, který nenavazuje na bakalářský studijní program
(dále jen „SŠ potvrzení“), a to vše v originálu či v úředně ověřené kopii.
(2) Zahraniční SŠ doklad a SŠ potvrzení dle předchozího odstavce dokládá uchazeč
úředně přeložené do českého jazyka.
(3) Příslušná fakulta může dále požadovat doplňující informace o obsahu, rozsahu a délce
trvání zahraničního středoškolského studia.
(4) Pokud existuje důvodná pochybnost2 o dostatečné úrovni, rozsahu nebo obsahu
předchozího zahraničního středoškolského vzdělání uchazeče doloženého zahraničním
dokladem, vyzve oprávněná úřední osoba uchazeče k prokázání zahraničního
středoškolského vzdělání dokladem o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti
zahraničního dokladu o dosažení středního vzdělání v České republice, získaným podle
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání v platném znění (dále jen „školský zákon“),3 nebo podle dřívějších právních
předpisů a určí mu k tomu přiměřenou lhůtu.4
(5) Výzva dle předchozího odstavce musí obsahovat poučení o tom, že nedoložením
požadovaného dokladu ve stanovené lhůtě uchazeč nesplní jednu z podmínek pro přijetí
ke studiu na vysoké škole.5
Článek 8
Posouzení zahraničního vysokoškolského vzdělání pro účely přijímacího řízení
(1) Uchazeč, který dokládá splnění podmínky dosažení vysokoškolského vzdělání, dokládá
zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, jenž získal absolvováním
studia ve vysokoškolském studijním programu na zahraniční vysoké škole (dále jen „VŠ
doklad“) spolu s potvrzením příslušného zahraničního orgánu, z něhož je zřejmé, že
uchazeč je v uvedeném cizím státě oprávněn se ucházet o přijetí ke studiu v daném
studijním programu (dále jen „VŠ potvrzení“), a to vše v originálu či v úředně ověřené
kopii.
(2) Zahraniční VŠ doklad a VŠ potvrzení dle předchozího odstavce dokládá uchazeč
úředně přeložené do českého jazyka.
(3) Příslušná fakulta může dále požadovat doplňující informace o obsahu, rozsahu a délce
trvání zahraničního vysokoškolského studia a potvrzení příslušného zahraničního orgánu
o tom, že daná zahraniční vysoká škola je v uvedeném cizím státě oprávněna poskytovat
vysokoškolské vzdělání; doklad o tom, že studijní program uskutečňovala instituce
2

Např.: zahraniční doklad o dosaženém zahraničním vzdělání neobsahuje doložku, ze které jednoznačně
vyplývá, že je uchazeč v zemi původu dosaženého zahraničního středoškolského vzdělání oprávněn na základě
tohoto získaného vzdělání ke studiu na vysoké škole; neodpovídá rozsah závěrečných zkoušek; neodpovídá
délka středoškolského vzdělání apod.
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viz § 108 a 108a školského zákona

4

Tato lhůta by měla korespondovat se lhůtou stanovenou pro ostatní uchazeče zveřejněnou v rámci podmínek
přijímacího řízení dle § 49 odst. 5 zákona o vysokých školách.

5

srov. § 45 odst. 2 správního řádu
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oprávněná poskytovat vzdělání srovnatelné s vysokoškolským vzděláním podle zákona
o vysokých školách, může získat příslušná fakulta například i prostřednictvím portálu
www.enic-naric.net.
(4) Pokud existuje důvodná pochybnost6 o dostatečné úrovni, rozsahu nebo obsahu
předchozího zahraničního vzdělání uchazeče doloženého zahraničním dokladem, vyzve
oprávněná úřední osoba uchazeče k prokázání zahraničního vysokoškolského vzdělání
dokladem o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice,
získaným podle zákona o vysokých školách7 nebo podle dřívějších právních předpisů a
určí mu k tomu přiměřenou lhůtu.4
(5) Výzva dle předchozího odstavce musí obsahovat poučení o tom, že nedoložením
požadovaného dokladu ve stanovené lhůtě uchazeč nesplní jednu z podmínek pro přijetí
ke studiu na vysoké škole.5

Článek 9
Poplatek za úkony spojené s posouzením zahraničního vzdělání pro účely přijímacího
řízení
(1) Uchazeč je povinen uhradit poplatek za úkony spojené s posouzením jeho zahraničního
vzdělání pro účely přijímacího řízení (dále jen „poplatek“) ve výši určené v rozhodnutí
rektora pro daný akademický rok.
(2) Pokud uchazeč neuhradí poplatek ani ve lhůtě stanovené výzvou příslušné fakulty,
příslušná fakulta přijímací řízení zastaví.
(3) Uhrazený poplatek ZČU nevrací.
(4) Uhrazený poplatek přísluší příslušné fakultě.

ČÁST TŘETÍ
Článek 10
Závěrečná ustanovení
(1) Postup při uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace, jakož i postup
při posuzování zahraničního vzdělání pro účely přijímacího řízení v rámci institucionální
akreditace je graficky znázorněn na procesním portálu ZČU: https://procesy.zcu.cz.

6

Např.: zahraniční doklad o dosaženém zahraničním vzdělání neobsahuje doložku, ze které jednoznačně
vyplývá, že je uchazeč v zemi původu dosaženého zahraničního vysokoškolského vzdělání oprávněn
na základě tohoto získaného vzdělání k dalšímu stupni vysokoškolského vzdělání (tj. ke studiu v navazujícím
magisterském studijním programu či v doktorském studijním programu).

7

viz § 89 a § 90 zákona o vysokých školách
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(2) Rozhodnutí rektora č. 15R/2009 se zrušuje.
(3) Tato směrnice nabývá účinnosti ve znění posledního dodatku dne 1. dubna 2019.

doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček

Příloha
č. 1 - Formulář žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání
č. 2 - Formulář pro stanovisko děkana
č. 3 - Úřední záznam o posouzení zahraničního vzdělání uchazeče pro účely přijímacího řízení
Rozdělovník
- kolegium rektora
- kolegium kvestora

Vyřizuje: STUD, č. tel. 377 631 020
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Příloha č. 1

Západočeská univerzita v Plzni
k rukám doc. Dr. RNDr. Miroslava Holečka, rektora ZČU
Univerzitní 8
301 00 Plzeň

Žádost
o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace
podle § 89 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách)

Jméno a příjmení:

Státní příslušnost:

Den/měsíc/rok narození:

Místo narození:

Adresa trvalého pobytu (nemá-li žadatel trvalé bydliště v ČR, uvede adresu v zahraničí)
město:

ulice:
PSČ:

stát:

e-mail:

tel.:

Absolvovaná vysoká škola
Název:
Sídlo (stát, město, www stránky):
Rok zahájení studia:

Rok ukončení studia:

Žádám uznat dosažené vzdělání jako*:

□ bakalářské

□ magisterské

□ doktorské

Název studijního programu/oboru (česky):
Název studijního programu/oboru (anglicky):
Adresa, na niž má být rozhodnutí zasláno
město:

ulice:
PSČ:

stát:

O uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace žádám z těchto důvodů*
□ za účelem dalšího studia v ČR (uveďte název VŠ)
□ za účelem výkonu zaměstnání v ČR
□ za účelem zapsání zahraničního titulu do osobních dokladů
□ za jiným účelem (uveďte jakým)
Svým podpisem stvrzuji, že mi zahraniční vysokoškolské vzdělání v ČR doposud nebylo
uznáno a že jsem nepodal/a žádost o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání
a kvalifikace na žádnou jinou veřejnou vysokou školu v ČR.
Podpis žadatele:

Datum:
Přílohy*

□ 1. Úředně ověřená kopie diplomu (notářem nebo matrikou obecního úřadu)
□ 2. Dodatek k diplomu (Diploma Supplement) nebo výpis o všech vykonaných zkouškách
a zápočtech za celou dobu studia (nejlépe s anotacemi předmětů) s překladem do českého jazyka.
□ 3. Úředně ověřená plná moc pro zástupce, v případě, že držitel diplomu zmocnil jinou osobu k podání
žádosti
□ 4. Čestné prohlášení nahrazující přílohy č. 1 a 2, je-li žadatel osobou podle § 90 odst. 4 zákona
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
školách)
______________________________
* Příslušnou variantu označte křížkem
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University of West Bohemia in Pilsen
doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček, Rector
Univerzitní 8
301 00 Plzeň
Application for the Recognition of Foreign Education in the Czech Republic
Pursuant to Act. No. 111/1998 Coll. on Higher Education Institutions and on Amendments to Other Acts, as
amended - § 89, § 90, § 106

Name and Surname:

Citizenship:

Date of Birth (day/month/year):

Place of Birth:

Permanent Address (Applicants who do not have their permanent residence in the Czech
Republic will enter their address abroad)
Street:
Postal Code:

City:
Country:

e-mail:

Phone:

Foreign university issuing degree
Name:
City (Country, University website address):
Beginning of study:

End of study:
1

I am requesting recognition of university education in degree program :
□ Bachelor
□ Master
□ Doctoral
Title of the study program/field of study:

Address for Correspondence
Street:
Postal Code:

City:
Country:

Reason for applying for the recognition

1

□ for the purpose of further study
□ for the purpose of employment in the Czech Republic
□ for the purpose of entering a foreign academic title into identity documents
□ another reason (please specify)
I confirm that until now my foreign university education was not recognized in the Czech
Republic and that I did not request the recognition of foreign higher education and
qualifications at any other university in the Czech Republic.
Date:

Signature:

The attachments
1. Certified copy of a Diploma, Certificate or similar proof of completion of studies issued by a foreign
university. Certified translation of documents into Czech or into English.
2. Certified copy of the Diploma supplement. Certified translation of documents into Czech or into
English.
3. Certified written power of attorney, if submitted by a person other than the graduate.

1

Cross the appropriate option
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Příloha č. 2

Stanovisko děkana/ředitele vysokoškolského ústavu
ve věci uznání vysokoškolského vzdělání a kvalifikace
Název fakulty / vysokoškolského ústavu posuzujícího žádost:
Jméno a příjmení žadatele:
Regulované povolání1
□ ANO / □ NE
Doporučující stanovisko2
(zda dle rozsahu znalostí a dovedností osvědčených vysokoškolskou kvalifikací v zemi, kde byla získána,
odpovídá tato kvalifikace kvalifikaci získané absolvováním obsahově obdobného studijního programu nebo
studijního oboru uskutečňovaného ZČU a zda studijní program uskutečňovala instituce oprávněná poskytovat
vzdělání srovnatelné s vysokoškolským vzděláním podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách):

Nedoporučující stanovisko3
(pokud rozsah znalostí a dovedností příslušné kvalifikaci neodpovídá, studijní programy jsou v podstatných
rysech odlišné nebo studijní program neuskutečňovala oprávněná instituce):

………………………..……….

…………………………………………………...

jméno a podpis děkana/ředitele

datum

1

Regulovaným povoláním nebo činností se rozumí takové povolání nebo činnost, pro jejichž výkon jsou právními předpisy členského státu
EU předepsány určité požadavky, bez jejichž splnění nemůže osoba toto povolání či činnost vykonávat (např. stupeň a obor vzdělání, praxe,
bezúhonnost, zdravotní způsobilost, pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti atp.).
Databáze regulovaných povolání a činností v ČR nebo v členských zemích EU je dostupná na adrese http://www.msmt.cz/mezinarodnivztahy/databaze-regulovanych-povolani.
2

Stanovisko musí obsahovat odůvodnění včetně uvedení názvu studijního programu a oboru, s nímž je posuzované vzdělání obsahově
obdobné.
3

Děkan / ředitel vysokoškolského ústavu je povinen uvést důvody a rozdíly, pro které vydání osvědčení nedoporučuje.
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Příloha č. 3

Úřední záznam o posouzení zahraničního vzdělání uchazeče pro účely
přijímacího řízení
Název fakulty / vysokoškolského ústavu posuzující zahraniční vzdělání uchazeče:
Jméno a příjmení oprávněné úřední osoby:
Specifikace přijímacího řízení:1
Jméno a příjmení uchazeče:
Posuzované doklady:2
- ………………………….
- …………………………

Záznam o provedeném posouzení: 3

Závěr:4
- pokračovat v přijímacím řízení bez dalšího5
- vyzvat k doplnění informací a stanovit lhůtu6
- vyzvat k předložení nostrifikace7

1

Akademický rok, studijní program, spisová značka (univerzitní/oborové číslo uchazeče)

2

Vyplnit dle skutečnosti - možnosti: zahraniční doklad o zahraničním středoškolském vzdělání – název, název školy, datum vydání;
potvrzení příslušného zahraničního orgánu, z něhož je zřejmé, že uchazeč je v uvedeném cizím státě oprávněn se ucházet o přijetí ke studiu
v bakalářském studijním programu nebo v magisterském studijním programu, který nenavazuje na bakalářský studijní program – pokud je
součástí zahraničního dokladu, tuto skutečnost poznamenat; dokument obsahující doplňující informace o obsahu, rozsahu a délce trvání
zahraničního středoškolského studia; zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání – název, název školy, datum vydání;
potvrzení příslušného zahraničního orgánu, z něhož je zřejmé, že uchazeč je v uvedeném cizím státě oprávněn se ucházet o přijetí ke studiu
v daném studijním programu – pokud je součástí zahraničního dokladu, tuto skutečnost poznamenat; dokument obsahující doplňující
informace o obsahu, rozsahu a délce trvání zahraničního vysokoškolské studia; potvrzení příslušného zahraničního orgánu o tom, že daná
zahraniční vysoká škola je v uvedeném cizím státě oprávněna poskytovat vysokoškolské vzdělání.

3

Záznam musí obsahovat posouzení předložených dokladů a informaci o výsledku provedeného hodnocení. Při kladném závěru lze uvést
např. toto: „Dle předložených dokladů, zejména pak………………………., lze považovat zahraniční vzdělání uchazeče za dostatečné pro
účely výše uvedeného přijímacího řízení. Z úřední činnosti má ZČU za prokázané, že zahraniční vzdělání uchazeče je v dostatečné úrovni,
rozsahu i obsahu.“ Pokud existuje pochybnost, lze uvést např. toto: „Z důvodu absence potvrzení příslušného zahraničního orgánu,
z něhož je zřejmé, že uchazeč je v uvedeném cizím státě oprávněn se ucházet o přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu nebo
v magisterském studijním programu, který nenavazuje na bakalářský studijní program, nelze zahraniční vzdělání uchazeče posoudit jako
dostatečné pro účely výše uvedeného přijímacího řízení.“ nebo toto: „S ohledem na předložené dokumenty, kdy má ZČU pochybnosti o
dostatečné úrovni, rozsahu nebo obsahu předchozího zahraničního vzdělání uchazeče, nelze vzdělání posoudit jako dostatečné. V případě
uchazeče je nutné získané zahraniční vzdělání prokázat způsobem uvedeným v § 48 odst. 4 písm. a) zákona o vysokých školách (SŠ) / § 48
odst. 5 písm. a) zákona o vysokých školách (VŠ).“

4
5
6
7

nehodící se škrtněte
v případě kladného zhodnocení
v případě chybějící doložky
v případě existence důvodných pochybností
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