
 
 

 AKADEMICKÝ SENÁT 
 
 

VYHLÁŠENÍ VNITŘNÍHO PŘEDPISU 
 

učiněné dne 7. června 2011 
 
 

Předseda Akademického senátu Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity vyhlašuje 
podle čl. 26 Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Fakulty sociálních studií 
Masarykovy univerzity následující vnitřní předpisy: 

 

SMĚRNICI DĚKANA Č. 6/2011 O PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠKÁCH PRO CIZINCE DO 
PROGRAMŮ AKREDITOVANÝCH V ČESKÉM JAZYCE 

 
 

Článek 1 
Směrnice děkana o udělování stipendií zní takto: 
 

„Masarykova univerzita 

Fakulta sociálních studií 

Směrnice děkana č. 6/2011 

O přijímacích zkouškách pro cizince 

 do programů akreditovaných v českém jazyce  

 
 

Podle § 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 
zákonů (zákon o vysokých školách), vydávám tuto směrnici. 

 
 

Článek 1 

Předmět úpravy 

Tato směrnice specifikuje podmínky přijímací zkoušky do bakalářského studia 

na FSS MU pro cizince v denní i kombinované formě. Cílem směrnice je 

umožnit mimo jiné naplnění mezivládních dohod ČR s dalšími státy o studiu a 
v souladu s Dlouhodobým záměrem MU i FSS zvýšit podíl zahraničních 

studentů v českých bakalářských studijních programech. Kapacitu přijatých 

cizinců stanovuji  na 10 % z celkového počtu přijatých v oboru.  

 

Článek 2 

Vysvětlení pojmů 

Cizincem se rozumí osoba, která má cizí státní příslušnost a která skládala 

maturitní zkoušku na zahraniční střední škole. Za cizince se pro účel této 

směrnice nepovažují občané Slovenské republiky. 



 

Článek 3 

Podmínky přijetí ke studiu na FSS 

(1) Uchazeč o studium v bakalářském studijním programu musí před 

zahájením přijímací zkoušky splnit následující podmínky: 

a) uchazeč podá ve stanoveném termínu řádně vyplněnou elektronickou 
přihlášku a zaplatí za ni příslušný poplatek  

b) uchazeč dosáhne úplného středního nebo úplného středního odborného 

vzdělání, které doloží potvrzením o uznání rovnocennosti či nostrifikaci 

zahraničního vzdělání (nostrifikační doložka) nejpozději do termínu 
přijímací zkoušky; 

c) uchazeč prokáže schopnosti studovat v českém jazyce tím, že  doloží 

potvrzení o vykonání zkoušky z českého jazyka.* 

 
(2) Uchazeč musí úspěšné složit přijímací zkoušku.  

 

Článek 4 

Přijímací zkouška 

(1) Přijímací zkouška má písemnou formu (zkouška je psaná na PC). 

a) Cílem zkoušky je prověřit znalosti uchazeče v oblasti základů 
společenských věd na úrovni středoškolského učiva. 

b) Zkouška se koná v češtině. 

c) Vyhodnocení přijímací zkoušky je odpovědností přijímací komise, 

kterou jmenuje děkan. 
 

Článek 13 

Závěrečná ustanovení 

(1) Výkladem jednotlivých ustanovení této směrnice a jejich průběžnou 

aktualizací pověřuji proděkana pro studium. 

(2) Tato směrnice nabývá účinnosti dnem zveřejnění. 

 

V Brně 7. června 2011 
Ladislav Rabušic 

děkan 
 
“ 

 
Článek 2 

a. Tato směrnice děkana Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity byla 
schváleny podle § 27 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a 

                                                 

* Zkouška z češtiny je požadována na úrovni B2 dle Společného evropského referenčního 

rámce pro jazyky Rady Evropy. Musí být vykonána na instituci, která má certifikovanou 
zkoušku dle ALTE (http://www.alte.org/). 

http://www.fel.cvut.cz/prestudent/uznani-vzdelani.html
http://www.fel.cvut.cz/prestudent/uznani-vzdelani.html
http://www.fel.cvut.cz/prestudent/zkouska-CJ.html
http://www.alte.org/


o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších 
předpisů, Akademickým senátem Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity dne 
6. června 2011. 

b. Tato směrnice děkana Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity nabývá 
platnosti a účinnosti dnem vyhlášení, pokud není stanoveno jinak. 

 

 

       doc. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D., 

              předseda AS FSS 


