VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Příloha č. 1

Žádost o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace

podle § 89 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

Request for recognition of foreign university education and qualification

according to § 89 paragraph 1 point b) Act No. 111/1998 Coll., on universities and amending other Acts (Higher Education Act)

Jméno a příjmení žadatele/ Name and surname of the applicant:

Státní příslušnost/Nationality:

Datum narození/Date of birth:

Adresa trvalého pobytu (nemá-li žadatel trvalé bydliště v ČR, uvede adresu v zahraničí)/
Permanent address (if the applicant has not permanent address in the Czech Republic, indicate the address abroad)

Ulice/Street:
Město/City:
Stát/Country:

PSČ/Zip code:
e-mail:

Tel./Phone:

Absolvovaná vysoká škola/Graduation University
Název/Name:
Sídlo (město)/

Sídlo (stát)/

Datum zahájení studia/

Datum ukončení studia/

Beginning of the study:

End of the study:

Residency (city):

Residency (country):

Název studijního programu (v českém jazyce)/
Study program (in Czech):

Název studijního oboru (v českém jazyce)/
Field of study (in Czech):

Adresa, na níž má být rozhodnutí zasláno (nemá-li žadatel trvalé bydliště v ČR, uvede adresu
v zahraničí)./ The address to which the decision should be sent (if the applicant has not permanent address in the Czech Republic,
indicate the address abroad).

Jméno a příjmení/
Name and surname:

Ulice/Street:
Město/City:

PSČ/Zip code:

Stát/Country:
Svým podpisem stvrzuji, že mi zahraniční vysokoškolské vzdělání v ČR doposud nebylo uznáno
a že jsem nepodal/a žádost o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace na
žádnou jinou vysokou školu v ČR./I confirm that since now was not my foreign university education recognized and that
I did not request for the recognition of foreign higher education and qualifications at any other university in the Czech Republic.
Datum/Date
Podpis žadatele/Signature of the applicant
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K žádosti přiložte všechny níže uvedené doklady/Enclose the following documents:
1. Úředně ověřenou kopii diplomu nebo jiného dokladu o ukončení studia.
Officially certified copy of a diploma or other proof of graduation.

2. Úředně ověřenou kopii dodatku k diplomu (tzv. “Diploma Supplement”) nebo original či úředně
ověřenou kopii výpisu o vykonaných zkouškách.
Certified copy of the diploma supplement or an original or a certified copy of the certificate of examinations.

3. Doplňující informace o tom, že studijní program uskutečňovala istituce oprávněná poskytovat
vysokoškolské

vzdělávání

a

popis

profilu

absolventa

v

podobě

dosažených

kompetencí

z absolvovaného studia.
Additional information that study program was carried out by an institution authorized to provide higher education and description of the
profile of the graduate in the form of achieved competencies from the completed study.

4. Ověřený překlad dokumentů vyhotovený podle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, pokud
dokumenty přikládané k žádosti nejsou v českém nebo anglickém jazyce.
Certified translation of documents according to the Law no. 36/1967 Coll., On experts and interpreters, if the documents attached to the
application are not in Czech or English.
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