
Společný magisterský program (Joint Master Degree Programme) 

Digitální lingvistika, 

Podmínky přijetí pro rok 2023/2024 
Společný magisterský program Digitální lingvistika nabízí konsorcium tří univerzit: Masarykova 

univerzita, Univerza v Ljublani a Sveučilište u Zagrebu. Studenti se mohou hlásit pouze na jednu 

univerzitu z konsorcia, která se stane jejich domovskou univerzitou. Tento dokument popisuje 

požadavky Fakulty informatiky Masarykovy univerzity na přijímání uchazečů.  

 Požadované doklady:  

• vyplněná on-line přihláška, 

• osobní motivační dopis (max. 1 strana), 

• kopie diplomu/osvědčení o studiu, rovnocenný doklad, nebo prohlášení o předpokládaném 

ukončení studia,  

• diploma supplement/výpis známek, 

• vlastní akademická práce/publikace (např. bakalářská, diplomová práce), pokud existuje, 

• znalost angličtiny alespoň na úrovni B2 

o TOEFL: papírová verze 563 bodů, internetová verze 85 bodů, 

o IELTS: 6,5 bodu (přičemž žádný jednotlivý výsledek nesmí být nižší než 5,5 bodu), 

o PET 58, 

o Cambridgeské zkoušky ESOL – CAE (A nebo B), CFE (stupeň A), CPE (A, B nebo C) nebo 

minimálně 180 (176) bodů na Cambridgeské stupnici angličtiny, 

o online Duolingo English Test https://englishtest.duolingo.com/home s minimálním 

skóre 115 bodů, 

• znalost češtiny alespoň na úrovni B2 

o certifikát o zkoušce z českého jazyka na úrovni B2. 

Uchazeči, jejichž rodným jazykem je angličtina, a uchazeči, kteří úspěšně absolvovali bakalářský 

program kompletně vyučovaný v angličtině, potvrzení o znalosti anglického jazyka dokládat nemusí. 

Uchazeči, jejichž rodným jazykem je čeština nebo slovenština, a uchazeči, kteří úspěšně absolvovali 

bakalářský program kompletně vyučovaný v češtině, potvrzení o znalosti českého jazyka dokládat 

nemusí. 

Doklady jsou vyžadovány v češtině, slovenštině nebo angličtině. U dokladů v jiných jazycích je 

vyžadován úředně ověřený překlad do angličtiny, češtiny nebo slovenštiny. 

Pokud je akademická práce volně on-line dostupná, stačí uvést přímý odkaz v motivačním dopise. 

Kritéria pro přijetí a výběr uchazečů 
Způsobilými uchazeči pro studium společného magisterského programu Digitální lingvistika jsou 

studenti, kteří mají:  

• alespoň vysokoškolské vzdělání prvního stupně v rozsahu alespoň 180 ECTS v humanitních, 

počítačových nebo sociálních vědách,  

• alespoň vysokoškolský diplom prvního stupně v rozsahu alespoň 180 ECTS z jakéhokoli jiného 

studijního oboru a student složí standardní přijímací zkoušku z matematiky a informatiky 

používanou pro přijímání do navazujících magisterských studijních programů na FI MU.  

  



V případě, že maximální počet uchazečů převýší počet volných míst, budou kritéria výběru následující:  

• průměrný prospěch během bakalářského studia (80 %), 

• motivační dopis (20 %).  

O pořadí rozhodne tříčlenná přijímací komise. V případě, že uchazeč odstoupí od své přihlášky, 

uvolněné místo získá další uchazeč v pořadí.  

Počet přijímaných studentů: 10  

Termíny podávání přihlášek: 1.1.2023 - 30.4.2023 
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