Posouzení zahraničního středoškolského a vysokoškolského vzdělání
Pro uchazeče o přijetí do bakalářského a magisterského studijního programu, který
nenavazuje na bakalářský studijní program
V případě, že uchazeč/uchazečka absolvoval/absolvovala předchozí vzdělání na zahraniční
střední škole, předloží některý z následujících dokladů:

a) doklad o obecném uznání zahraničního středoškolského vzdělání v České republice (tzv.
obecná „nostrifikace“)
V tomto případě uchazeč na studijní oddělení fakulty doloží:
▪ úředně ověřenou kopii (viz Formy ověřování) dokladu o obecném uznání rovnocennosti
nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení středního vzdělání v České republice
-

Tento doklad vydává Krajský úřad příslušný podle místa pobytu žadatele v České republice,
příp. Magistrát Hlavního města Prahy nebo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
Podrobné informace k tzv. obecné „nostrifikaci“, která je všeobecně platná, jsou uvedeny zde

-

Uchazeč/uchazečka fakultě poplatek nehradí (poplatek 1000 Kč se hradí krajskému úřadu
nebo Magistrátu v rámci řízení o uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního
středoškolského vzdělání) a vystavený doklad platí obecně k doložení vzdělání.

nebo
b) dokladem o udělení Evropského bakalaureátu
V tomto případě uchazeč na studijní oddělení fakulty doloží:
▪

ověřenou kopii (viz Formy ověřování) Evropského bakalaureátu.

Neplatí pro International Baccalaureate, který je považován za doklad podle § 48 odst. 4 písm. d)
zákona o vysokých školách a u kterého se postupuje dle písmene d). Pokud je International
Baccalaureate nedílnou součástí vysvědčení o maturitní zkoušce u žáků, kteří úspěšně vykonali
maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury ve společné části maturitní zkoušky, dokládají tito
uchazeči v rámci přijímacího řízení úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.

Uchazeč/uchazečka fakultě poplatek nehradí.
nebo
c) zahraničním dokladem o zahraničním středním vzdělání s maturitní zkouškou, je-li v
České republice podle jejích mezinárodních závazků automaticky rovnocenný bez dalšího
úředního postupu
Zde se jedná o doklady prokazující získání ekvivalentu české maturity - maturitní vysvědčení ze
Slovenska, Polska, Maďarska a Slovinska.
V tomto případě uchazeč na studijní oddělení fakulty doloží:
▪

ověřenou kopii (viz Formy ověřování) zahraničního vysvědčení, nebo obdobného
dokladu o zahraničním středoškolském vzdělání, který byl získán absolvováním studia
ve středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční střední škole působící podle
právních předpisů cizího státu. V případě potřeby vyzve fakulta uchazeče, aby doložil
rovněž následující podklady - originál nebo ověřenou kopii dokladu o obsahu a rozsahu
vzdělávání absolvovaného v zahraniční škole (přehled předmětů s hodinovou dotací za
jednotlivé roky studia).

Uchazeč/uchazečka fakultě poplatek nehradí.
nebo

d) zahraničním dokladem o zahraničním středoškolském vzdělání

V tomto případě je třeba na studijní oddělení fakulty doložit:
▪
▪

▪

Vyplněný formulář (ke stažení zde)
Ověřenou kopii (viz Formy ověřování) zahraničního vysvědčení, nebo obdobného dokladu o
zahraničním středoškolském vzdělání, který byl získán absolvováním studia ve středoškolském
vzdělávacím programu na zahraniční střední škole působící podle právních předpisů cizího
státu,
Originál nebo ověřenou kopii (viz Formy ověřování) dokladu o obsahu a rozsahu vzdělávání
absolvovaného v zahraniční škole (přehled předmětů s hodinovou dotací za jednotlivé roky
studia).

V případě potřeby vyzve fakulta uchazeče, aby doložil rovněž následující podklady:
▪ Doplňující informace o obsahu a rozsahu zahraničního středoškolského studia,
▪ Doplňující informaci o tom, že studijní program uskutečňovala instituce oprávněná poskytovat
vzdělání srovnatelné se středoškolským vzděláním podle školského zákona,
▪ Potvrzení příslušné zahraniční střední školy nebo jiného příslušného zahraničního orgánu
(např. Ministerstva školství) o tom, že absolvent studia ve středoškolském vzdělávacím
programu dané zahraniční střední školy je v uvedeném cizím státě oprávněn ucházet se o přijetí
ke studiu v bakalářském studijním programu nebo v magisterském studijním programu, který
nenavazuje na bakalářský studijní program.
Po posouzení na fakultě:
▪ v případě pozitivního posouzení je doklad akceptován
▪ v případě negativního posouzení je vyžadováno doložení dokladu dle písmena a)
(obecné „nostrifikace“)
Posouzení platné pouze pro přijímací řízení na jedné fakultě, konkrétně na Farmaceutické
fakultě UK
Na základě čl. 1 odst. 2 Opatření děkana č. 1/2019 nebude poplatek za úkony spojené s
posouzením v zahraničí absolvovaného vzdělání s ohledem na splnění podmínky pro přijetí ke
studiu vybírán

Překlady
Podklady, které nejsou v originále vydány v českém, anglickém nebo slovenském jazyce, musí
být úředně přeloženy do českého nebo anglického jazyka.
V případě, že úředně ověřený překlad vyhotovuje jiný než český soudní tlumočník, musí být listy s
překlady připojeny k ověřeným kopiím dokladů, kterých se týkají, takovým způsobem, který
znemožňuje dodatečnou výměnu nebo záměnu listů obsahujících překlad. Překlady připojené k
prostým kopiím dokumentů nebudou akceptovány.

Další podklady
Pokud to situace uchazeče vyžaduje, doloží uchazeč/uchazečka rovněž následující podklady:
▪
▪
▪

plnou moc, pokud je uchazeč pro doložení splnění podmínky přijetí dle § 48 odst. 4 a 5 zákona
o vysokých školách zastoupen zmocněncem,
v případě změny jména uchazeče úředně ověřenou kopii dokladu, který toto prokazuje (např.
oddací list),
ověřenou kopii rozhodnutí o udělení mezinárodní ochrany, žádá-li o posouzení osoba uvedená
v § 90 odst. 4 zákona o vysokých školách a chce-li tato osoba využít možnosti nahrazení
některého z podkladů čestným prohlášením.

Využije-li uchazeč/uchazečka možnosti posouzení vzdělání fakultou – viz d) zahraničním
dokladem o zahraničním středoškolském vzdělání - pak postupuje takto:
▪
▪

Níže uvedené podklady zašle v listinné podobě poštou (nelze e-mailem) na níže uvedenou
adresu fakulty nejpozději do 31. 8. roku, ve kterém má uchazeč nastoupit ke studiu (termín
je stanoven tak, aby fakulta mohla včas posoudit předložené podklady o vzdělání).
Adresa fakulty:
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta
studijní oddělení
Akademika Heyrovského 1203
500 05 Hradec Králové

Kontaktní osoba v případě dotazů pro studenty, ucházející se o studium v českém jazyce:
Vlasta Shejbalová, tel. 495067426, e-mail: studijni@faf.cuni.cz

