Směrnice Masarykovy univerzity č. 2/2019

OVĚŘOVÁNÍ PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU
U ABSOLVENTŮ ZAHRANIČNÍHO STŘEDOŠKOLSKÉHO
A VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ
(ve znění účinném od 1. září 2019)
Podle § 10 odst. 1 zákona 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“), vydávám tuto směrnici:

Část první
Základní ustanovení
Článek 1
Předmět úpravy
(1)

Tato směrnice upravuje postup při ověřování splnění podmínky přijetí ke studiu dle
ustanovení § 48 odst. 1 a 3 zákona v rámci přijímacího řízení u uchazečů o studium
na Masarykově univerzitě (dále jen „univerzita“), kteří absolvovali předchozí
zahraniční středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání.

(2)

Ustanovení této směrnice navazují na ustanovení § 48 zákona a na čl. 29 Statutu
Masarykovy univerzity a Přílohu č. 2 ke Statutu Masarykovy univerzity.

(3)

Univerzitě byla udělena institucionální akreditace a splňuje tedy podmínku § 48
odst. 6 zákona. Z toho důvodu, předloží-li uchazeč za účelem prokázání splnění
podmínky přijetí ke studiu dle § 48 odst. 1 nebo 3 zákona zahraniční doklad
o zahraničním vysokoškolském nebo středoškolském vzdělání dle § 48 odst. 4 písm.
d) nebo § 48 odst. 5 písm. c) zákona, fakulta je povinna ověřit na základě tohoto
dokladu podmínky přijetí ke studiu dle § 48 odst. 1 a 3 zákona.

(4)

Ověření splnění podmínky přijetí ke studiu dle § 48 odst. 1 a 3 zákona se provádí
pouze v rámci přijímacího řízení a je platné pouze v daném běhu přijímacího řízení
a pouze na dané fakultě, která ověření provedla.
Článek 2
Podmínky přijetí ke studiu

(1)

Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském nebo v magisterském studijním
programu, který nenavazuje na bakalářský studijní program, je dosažení středního
vzdělání s maturitní zkouškou. (Viz § 48 odst. 1 zákona.)

(2)

Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje
na bakalářský studijní program, je řádné ukončení studia v bakalářském,
magisterském nebo doktorském studijním programu. (Viz § 48 odst. 1 zákona.)

(3)

Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení
studia v magisterském studijním programu a v oblasti umění též získání
akademického titulu. (Viz § 48 odst. 3 zákona.)

(4)

Rozhodnutí o přijetí ke studiu fakulta vydá až po ověření podmínek pro přijetí
ke studiu, a to včetně ověření podmínek uvedených v odstavcích 1 až 3. Rozhodnutí
o přijetí je možné vydat před ověřením podmínek uvedených v odstavcích 1 až 3
pouze tehdy, pokud je v něm uvedeno, že nabyde právní moc až v okamžiku
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prokázání splnění podmínky přijetí ke studiu dle § 48 odst. 4 nebo § 48 odst. 5
zákona.

Část druhá
Přijetí ke studiu v bakalářském nebo v magisterském studijním
programu, který nenavazuje na bakalářský studijní program
Článek 3
Způsoby prokázání splnění podmínky přijetí ke studiu
(1)

Uchazeč, který získal zahraniční středoškolské vzdělání absolvováním studia
ve středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční střední škole,
v mezinárodní střední škole, v evropské škole působící podle Úmluvy o statutu
Evropských škol nebo ve škole, v níž Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
ČR povolilo podle školského zákona plnění povinné školní docházky, prokazuje
splnění podmínky uvedené v čl. 2 odst. 1:

a) rozhodnutím o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v České republice spolu
s nostrifikační doložkou o uznání platnosti zahraničního dokladu o dosažení
vzdělání v České republice nebo osvědčením o uznání rovnocennosti zahraničního
dokladu o dosažení vzdělání v České republice, vydanými krajskými úřady nebo
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, a to ve formě úředně
ověřených kopií;
b) osvědčením o Evropském bakalaureátu, a to ve formě úředně ověřené kopie
s úředním překladem do českého nebo anglického jazyka (u osvědčení vydaných
ve slovenském nebo anglickém jazyce se překlady nepožadují);
c)

zahraničním dokladem o zahraničním středoškolském vzdělání s maturitní
zkouškou, je-li v České republice podle jejích mezinárodních závazků automaticky
rovnocenný bez dalšího úředního postupu, a to ve formě úředně ověřené kopie
s úředním překladem do českého nebo anglického jazyka (u dokladů vydaných
ve slovenském nebo anglickém jazyce se překlady nepožadují) (dále jen
„zahraniční doklad o zahraničním středoškolském vzdělání, na který se vztahuje
ekvivalenční dohoda uzavřená ČR“);

d) zahraničním dokladem o zahraničním středoškolském vzdělání, který byl získán
absolvováním studia ve středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční
střední škole působící podle právních předpisů cizího státu a který v daném cizím
státě opravňuje jeho držitele k přístupu ke studiu v bakalářském studijním
programu nebo v magisterském studijním programu, který nenavazuje
na bakalářský studijní program, a to ve formě úředně ověřené kopie s ověřením
pravosti podpisů a otisků razítek v souladu s mezinárodními závazky České
republiky a s úředním překladem do českého nebo anglického jazyka (u dokladů
vydaných ve slovenském nebo anglickém jazyce se překlady nepožadují) (dále jen
„zahraniční doklad o zahraničním středoškolském vzdělání“).
(2)

Neprokáže-li uchazeč splnění podmínky uvedené v čl. 2 odst. 1 předložením dokladu
uvedeného v odstavci 1, nebude přijat ke studiu z důvodu neprokázání splnění
podmínky přijetí ke studiu dle § 48 odst. 4 zákona.

Článek 4
Ověření splnění podmínky přijetí ke studiu na základě zahraničního dokladu o zahraničním
středoškolském vzdělání, na který se vztahuje ekvivalenční dohoda uzavřená ČR
Fakulta ověří, že se jedná o zahraniční doklad o zahraničním středoškolském vzdělání
s maturitní zkouškou, na který se vztahuje příslušná dohoda.
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Článek 5
Ověření splnění podmínky přijetí ke studiu na základě zahraničního dokladu o zahraničním
středoškolském vzdělání
(1)

Fakulta ověří, že:

a) předložený zahraniční doklad o zahraničním středoškolském vzdělání v daném
cizím státě opravňuje jeho držitele k přístupu ke studiu v bakalářském studijním
programu nebo v magisterském studijním programu, který nenavazuje
na bakalářský studijní program (tj. akademická práva);
b) zahraniční střední škola působí podle právních předpisů cizího státu (tj. akreditaci
zahraniční střední školy).
(2)

Fakulta za tímto účelem může dále požadovat předložení:

a) doplňující informace o obsahu a rozsahu zahraničního středoškolského studia, a to
ve formě originálu nebo úředně ověřené kopie s úředním překladem do českého
nebo anglického jazyka (u dokladů vydaných ve slovenském nebo anglickém
jazyce se překlady nepožadují);
b) potvrzení příslušné zahraniční střední školy nebo jiného příslušného zahraničního
orgánu o tom, že absolvent je v uvedeném cizím státě oprávněn ucházet se
o přijetí ke studiu v bakalářském nebo v magisterském studijním programu, který
nenavazuje na bakalářský studijní program, a to ve formě originálu nebo úředně
ověřené kopie s úředním překladem do českého nebo anglického jazyka
(u dokladů vydaných ve slovenském nebo anglickém jazyce se překlady
nepožadují);
c)

potvrzení příslušného zahraničního orgánu o tom, že daná zahraniční střední škola
je v uvedeném cizím státě oprávněna poskytovat středoškolské vzdělání, a to
ve formě originálu nebo úředně ověřené kopie s úředním překladem do českého
nebo anglického jazyka (u dokladů vydaných ve slovenském nebo anglickém
jazyce se překlady nepožadují).

(3)

Fakulta stanoví lhůtu pro předložení dokladu dle čl. 3 odst. 1 písm. d) a případně
doplňujících dokladů dle odstavce 2 tak, aby měla dostatek času na ověření
náležitostí uvedených v odstavci 1.

(4)

Poplatek za úkony spojené s posouzením splnění podmínky pro přijetí ke studiu
podle čl. 5 (dále jen „poplatek za ověření zahraničního vzdělání“) může fakulta
stanovit, a to v souladu s čl. 29 Statutu Masarykovy univerzity a Přílohou č. 2
ke Statutu Masarykovy univerzity.

(5)

Uchází-li se uchazeč o studium ve více studijních programech na téže fakultě, doloží
doklad dle čl. 3 odst. 1 písm. d) a případně doplňující doklady dle odstavce 2 pouze
jednou a rovněž pouze jednou zaplatí poplatek za ověření zahraničního vzdělání.

(6)

Má-li fakulta pochybnosti o dostatečné úrovni, rozsahu nebo obsahu předchozího
zahraničního vzdělání uchazeče doloženého zahraničním dokladem o zahraničním
středoškolském vzdělání dle čl. 3 odst. 1 písm. d), odkáže na § 48 odst. 6 zákona
a vyzve uchazeče k prokázání splnění podmínky přijetí ke studiu dokladem
uvedeným v čl. 3 odst. 1 písm. a).

(7)

V případě, že uchazeč nedoloží v předepsané podobě zahraniční doklad
o zahraničním středoškolském vzdělání dle čl. 3 odst. 1 písm. d), nedoloží doplňující
doklady uvedené v odstavci 2 požadované fakultou nebo je nedoloží v předepsané
podobě, anebo nezaplatí poplatek za ověření zahraničního vzdělání stanovený
fakultou, vyzve fakulta uchazeče, aby buď odstranil tento nedostatek (případně
nedostatky), nebo prokázal splnění podmínky přijetí ke studiu dokladem uvedeným
v čl. 3 odst. 1 písm. a).

(8)

Nesplňuje-li předložený zahraniční doklad o zahraničním středoškolském vzdělání
nebo daná zahraniční střední škola náležitosti uvedené v odstavci 1, není podmínka
přijetí ke studiu dle čl. 2 odst. 1 splněna a fakulta tuto skutečnost zaznamená
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do spisu uchazeče. Uchazeč nebude přijat ke studiu z důvodu neprokázání splnění
podmínky přijetí ke studiu dle § 48 odst. 4 zákona.
(9)

Předloží-li uchazeč požadované doklady v předepsané formě a fakulta ověří,
že předložený zahraniční doklad o zahraničním středoškolském vzdělání a daná
zahraniční střední škola splňuje náležitosti uvedené v odstavci 1, je podmínka přijetí
ke studiu dle čl. 2 odst. 1 splněna a fakulta tuto skutečnost zaznamená do spisu
uchazeče.

(10) Uchází-li se uchazeč o studium na více fakultách, ověření splnění podmínky přijetí
ke studiu uvedené v čl. 2 odst. 1 provede Studijní odbor Rektorátu Masarykovy
univerzity.

Část třetí
Přijetí ke studiu v magisterském studijním
programu, který navazuje na bakalářský studijní program,
a v doktorském studijním programu
Článek 6
Způsoby prokázání splnění podmínky přijetí ke studiu
(1)

Uchazeč, který získal zahraniční vysokoškolské vzdělání absolvováním studia
ve vysokoškolském programu na zahraniční vysoké škole, prokazuje splnění
podmínky uvedené v čl. 2 odst. 2 a 3:

a) osvědčením o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České
republice (a příp. rozhodnutím o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání
a kvalifikace v České republice, pokud je osvědčení přílohou tohoto rozhodnutí)
vydané českou veřejnou vysokou školou nebo Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy ČR, Ministerstvem obrany ČR či Ministerstvem vnitra ČR, a to
ve formě úředně ověřené kopie;1,2
b) zahraničním dokladem o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který je v České
republice podle jejích mezinárodních závazků rovnocenný bez dalšího úředního
postupu, a to ve formě úředně ověřené kopie s úředním překladem do českého
nebo anglického jazyka (u dokladů vydaných ve slovenském nebo anglickém
jazyce se překlady nepožadují) (dále jen „zahraniční doklad o zahraničním
vysokoškolském vzdělání, na který se vztahuje ekvivalenční dohoda uzavřená
ČR“);
c)

zahraničním dokladem o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který byl získán
absolvováním studia ve vysokoškolském programu na zahraniční vysoké škole
působící podle právních předpisů cizího státu, a to ve formě úředně ověřené kopie
s ověřením pravosti podpisů a otisků razítek v souladu s mezinárodními závazky
České republiky a s úředním překladem do českého nebo anglického jazyka
(u dokladů vydaných ve slovenském nebo anglickém jazyce se překlady
nepožadují), a výpisem absolvovaných předmětů (diploma supplement, transcript
apod.), a to ve formě úředně ověřené kopie s úředním překladem do českého nebo
anglického jazyka (u dokladů vydaných ve slovenském nebo anglickém jazyce se
překlady nepožadují) (dále jen „zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském
vzdělání a výpis absolvovaných předmětů“).

Je-li v osvědčení uvedeno, že je platné pouze při současném předložení zahraničního diplomu, je
nutné vyžádat předložení daného zahraničního diplomu, a to ve formě úředně ověřené kopie
s ověřením pravosti podpisů a otisků razítek v souladu s mezinárodními závazky České republiky
a s úředním překladem do českého nebo anglického jazyka (u dokladů vydaných ve slovenském
a anglickém jazyce se překlady nepožadují).
2 V případě osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České
republice vydaných MU je dostačující, pokud si fakulta vyhotoví z originálu vlastní kopii s parafou
a úředním razítkem.
1

4/6

(2)

Neprokáže-li uchazeč splnění podmínky uvedené v čl. 2 odst. 2 nebo 3 předložením
dokladu uvedeného v odstavci 1, nebude přijat ke studiu z důvodu neprokázání
splnění podmínky přijetí ke studiu dle § 48 odst. 5 zákona.

Článek 7
Ověření splnění podmínky přijetí ke studiu na základě zahraničního dokladu o zahraničním
vysokoškolském vzdělání, na který se vztahuje ekvivalenční dohoda uzavřená ČR
Fakulta ověří, že se jedná o zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání,
na který se vztahuje příslušná dohoda.
Článek 8
Ověření splnění podmínky přijetí ke studiu na základě zahraničního dokladu o zahraničním
vysokoškolském vzdělání a výpisu absolvovaných předmětů
(1)

Fakulta ověří, že:

a) předložený zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání v daném
cizím státě opravňuje jeho držitele k přístupu ke studiu v magisterském studijním
programu, který navazuje na bakalářský studijní program, nebo ke studiu
v doktorském studijním programu (tj. akademická práva);
b) zahraniční vysoká škola působí podle právních předpisů cizího státu (tj. akreditaci
zahraniční vysoké školy).
(2)

Fakulta za tímto účelem může dále požadovat předložení:

a) doplňující informace o obsahu a rozsahu zahraničního vysokoškolského studia, a to
ve formě originálu nebo úředně ověřené kopie s úředním překladem do českého
nebo anglického jazyka (u dokladů vydaných ve slovenském nebo anglickém
jazyce se překlady nepožadují);
b) potvrzení příslušné zahraniční vysoké školy nebo jiného příslušného zahraničního
orgánu o tom, že absolvent je v uvedeném cizím státě oprávněn ucházet se
o přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje
na bakalářský studijní program, nebo ke studiu v doktorském studijním programu,
a to ve formě originálu nebo úředně ověřené kopie s úředním překladem
do českého nebo anglického jazyka (u dokladů vydaných ve slovenském nebo
anglickém jazyce se překlady nepožadují);
c)

potvrzení příslušného zahraničního orgánu o tom, že daná zahraniční vysoká škola
je v uvedeném cizím státě oprávněna poskytovat vysokoškolské vzdělání, a to
ve formě originálu nebo úředně ověřené kopie s úředním překladem do českého
nebo anglického jazyka (u dokladů vydaných ve slovenském nebo anglickém
jazyce se překlady nepožadují).

(3)

Fakulta stanoví lhůtu pro předložení dokladů dle čl. 6 odst. 1 písm. c) a případně
doplňujících dokladů dle odstavce 2 tak, aby měla dostatek času na ověření
náležitostí uvedených v odstavci 1.

(4)

Poplatek za úkony spojené s posouzením splnění podmínky pro přijetí ke studiu
podle čl. 8 (dále jen „poplatek za ověření zahraničního vzdělání“) může fakulta
stanovit, a to v souladu s čl. 29 Statutu Masarykovy univerzity a Přílohou č. 2
ke Statutu Masarykovy univerzity.

(5)

Uchází-li se uchazeč o studium ve více studijních programech shodného stupně
na téže fakultě, doloží doklady dle čl. 6 odst. 1 písm. c) a případně doplňující
doklady dle odstavce 2 pouze jednou a rovněž pouze jednou zaplatí poplatek
za ověření zahraničního vzdělání.

(6)

Má-li fakulta pochybnosti o dostatečné úrovni, rozsahu nebo obsahu předchozího
zahraničního vzdělání uchazeče doloženého zahraničním dokladem o zahraničním
vysokoškolském vzdělání dle čl. 6 odst. 1 písm. c), odkáže na § 48 odst. 6 zákona
a vyzve uchazeče k prokázání splnění podmínky přijetí ke studiu dokladem
uvedeným v čl. 6 odst. 1 písm. a).
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(7)

V případě, že uchazeč nedoloží v předepsané podobě zahraniční doklad
o zahraničním vysokoškolském vzdělání a výpis absolvovaných předmětů dle čl. 6
odst. 1 písm. c), nedoloží doplňující doklady uvedené v odstavci 2 požadované
fakultou nebo je nedoloží v předepsané podobě, anebo nezaplatí poplatek za ověření
zahraničního vzdělání stanovený fakultou, vyzve fakulta uchazeče, aby buď odstranil
tento nedostatek (případně nedostatky), nebo prokázal splnění podmínky přijetí
ke studiu dokladem v čl. 6 odst. 1 písm. a).

(8)

Nesplňuje-li předložený zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání
nebo daná zahraniční vysoká škola náležitosti uvedené v odstavci 1, není podmínka
přijetí ke studiu dle čl. 2 odst. 2 nebo 3 splněna a fakulta tuto skutečnost
zaznamená do spisu uchazeče. Uchazeč nebude přijat ke studiu z důvodu
neprokázání splnění podmínky přijetí ke studiu dle § 48 odst. 5 zákona.

(9)

Předloží-li uchazeč požadované doklady v předepsané formě a fakulta ověří,
že předložený zahraniční doklad a daná zahraniční vysoká škola splňuje náležitosti
uvedené v odstavci 1, je podmínka přijetí ke studiu dle čl. 2 odst. 2 nebo 3 splněna
a fakulta tuto skutečnost zaznamená do spisu uchazeče.

(10) Uchází-li se uchazeč o studium na více fakultách ve studijních programech téhož
stupně, ověření splnění podmínky přijetí ke studiu uvedené v čl. 2 odst. 2 nebo 3
provede Studijní odbor Rektorátu Masarykovy univerzity.

Část čtvrtá
Společná a závěrečná ustanovení
Článek 9
Společná ustanovení
(1)

Fakulta zveřejní způsoby prokázání splnění podmínky přijetí ke studiu dle čl. 3 odst.
1 a čl. 6 odst. 1 a rovněž lhůtu dle čl. 5 odst. 3 a dle čl. 8 odst. 3.

(2)

Fakulta může přijímat doklady dle čl. 3 odst. 1 písm. b) až d) nebo čl. 6 odst. 1
a dále doplňující doklady dle čl. 5 odst. 2 nebo čl. 8 odst. 2 rovněž v jiném jazyce
než slovenském nebo anglickém, pokud tuto skutečnost zveřejní a současně uvede,
v jakých konkrétních jazycích výše uvedené doklady přijímá.

(3)

Ověření pravosti podpisů a otisků razítek v souladu s mezinárodními závazky České
republiky na zahraničním dokladu o zahraničním středoškolském vzdělání dle čl. 3
odst. 1 písm. d) a na zahraničním dokladu o zahraničním vysokoškolském vzdělání
dle čl. 6 odst. 1 písm. c) je možné nahradit potvrzením zahraniční školy, že daný
doklad vydala.
Článek 10
Závěrečná ustanovení

(1)

Výkladem této směrnice pověřuji vedoucí Studijního odboru RMU.

(2)

Tato směrnice náleží do oblasti metodického řízení „Studijní záležitosti
v bakalářských a magisterských studijních programech a rigorózní řízení“.

(3)

Kontrolu dodržování této směrnice vykonávají prorektoři příslušní dle Organizačního
řádu univerzity.

(4)

Tato směrnice nabývá platnosti dnem podpisu.

(5)

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. září 2019.
podepsáno elektronicky
Mikuláš Bek
rektor
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