Číslo jednací: 010377 / 2020
V Plzni 7. května 2020

Vyhláška děkana č. 8D/2020
Posouzení zahraničního vzdělání pro účely přijímacího řízení do studijních
programů Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni
Posouzení zahraničního vzdělání vysokou školou pro účely přijímacího řízení umožňuje zákon
o vysokých školách č. 111/98 Sb. v aktuálním znění, § 48, odst. 4, písm. d) za předpokladu splnění
podmínky dané § 48, odst. 6 a to, že vysoká škola má institucionální akreditaci pro alespoň jednu oblast
vzdělávání. Posouzení zahraničního vzdělání pro účely přijímacího řízení je upraveno směrnicí rektora
„Postup při uznávání vysokoškolského vzdělání a kvalifikace“. Děkan Fakulty elektrotechnické
v souladu s článkem 6, odst. 4 této směrnice zveřejňuje podmínky uvedené v článku 7 a 8.
Článek 1
Posouzení zahraničního středoškolského vzdělání pro účely přijímacího řízení
(1) Pro účely posouzení zahraničního středoškolského vzdělání uchazeč předkládá tyto dokumenty:
a. Zahraniční doklad o zahraničním středoškolském vzdělání, jenž získal absolvováním studia ve
středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční střední škole.
b. Potvrzení 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 v magisterském studijním programu, který nenavazuje na bakalářský
studijní program. Pro účely tohoto potvrzení je nutné použít formulář uvedený jako příloha
č. 1 této vyhlášky, který je vícejazyčný a není třeba jej úředně překládat do českého jazyka.
(2) Fakulta následně posoudí zahraniční středoškolské vzdělání uchazeče. Pokud existuje důvodná
pochybnost o dostatečné úrovni, rozsahu nebo obsahu předchozího zahraničního středoškolského
vzdělání uchazeče doloženého zahraničním dokladem, vyzve fakulta uchazeče k prokázání
zahraničního středoškolského vzdělání dokladem o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti
zahraničního dokladu o dosažení středoškolského vzdělání v České republice, získaným podle
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
v platném znění, nebo podle dřívějších právních předpisů a určí mu k tomu přiměřenou lhůtu.
Článek 2
Posouzení zahraničního vysokoškolského vzdělání pro účely přijímacího řízení
(1) Pro účely posouzení zahraničního vysokoškolského vzdělání uchazeč předkládá tyto dokumenty:
a. Zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, jenž získal absolvováním studia ve
vysokoškolském studijním programu na zahraniční vysoké škole.
b. 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. Pro účely
tohoto potvrzení je nutné použít formulář uvedený jako příloha č. 1 této vyhlášky, který je
vícejazyčný a není třeba jej úředně překládat do českého jazyka.
(2) Fakulta posoudí zahraniční vysokoškolské vzdělání uchazeče. Pokud existuje důvodná pochybnost
o dostatečné úrovni, rozsahu nebo obsahu předchozího zahraničního vzdělání uchazeče
doloženého zahraničním dokladem, vyzve fakulta uchazeče k prokázání zahraničního

vysokoškolského vzdělání dokladem o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti
zahraničního dokladu o dosažení vysokoškolského vzdělání v České republice, získaným podle
zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění, nebo podle dřívějších právních
předpisů a určí mu k tomu přiměřenou lhůtu.
Článek 3
Společná ustanovení
(1) Veškeré dokládané dokumenty uchazeč přikládá stejným způsobem jako ostatní přílohy k přihlášce
ke studiu, tj. způsobem stanoveným v příslušné vyhlášce o podmínkách přijímacího řízení do
příslušného stupně studia. Pokud předkládané dokumenty nejsou v českém nebo anglickém
jazyce, musí být do jednoho z těchto jazyků úředně přeloženy. Tam, kde je stanoveno přikládání
formou vložení naskenovaného dokumentu do informačního systému e-přihlášky, vztahuje se to i
na tyto přílohy. Při předložení kopií či skenovaných originálů předloží uchazeč na výzvu originály
nebo jejich ověřené kopie k ověření pravosti dokumentů.
(2) Termín pro doložení dokumentů je shodný s termínem uvedeným v příslušných podmínkách
přijímacího řízení pro doložení předchozího vzdělání.
Článek 4
Přechodná a závěrečná ustanovení
(1) Tato vyhláška nabývá účinnosti 7. května 2020.
(2) Přílohy vyhlášky:
- příloha č. 1 – Potvrzení zahraničního vzdělání

prof. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph.D.
děkan Fakulty elektrotechnické
Západočeské univerzity v Plzni

