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✓ technické obory / technical disciplines

✓ zdravotnické obory /medical disciplines

✓ bezpečnostní obory / security disciplines 

(propojení teorie s praxí / linking theory with practice)

Interdisciplinárně zaměřená fakulta / 

Interdisciplinary faculty



Studijní programy – bakalářské / Study programmes – Bachelor’s degree:

▪ Biomedicínská technika / Biomedical Technology

▪ Optika a optometrie / Optics and Optometr

▪ Informatika a kybernetika ve zdravotnictví / Informatics and Cybernetics in Health Care

▪ Radiologická asistence / Radiological Assistance

▪ Bezpečnost a ochrana obyvatelstva / Safety and Population Protection

▪ Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví / Medical Laboratory Diagnostics

Studijní programy – magisterské /Study programmes – Master's degree:

▪ Systémová integrace procesů ve zdravotnictví / Systematic Integration of Processes in 
Healthcare

▪ Biomedicínská a klinická informatika / Biomedical and Clinical Informatics

✓ specializace: Softwarové technologie / specialization: Software Technologies

✓ specializace: Nanotechnologie / specialization: Nanotechnology

Vyhlášení mimořádného termínu přijímacího řízení  

(výuka pouze v českém jazyce)/

Announcement of an extraordinary date of admission procedure

(teaching only in the Czech language)



Přijímací zkouška / Entrance exam:

▪ písemný test (30 otázek, vždy správná jedna odpověď, výběr z variant odpovědí), tematické okruhy 

písemného testu, viz podmínky přijímacího řízení na webových stánkách fakulty, včetně vzorových příkladů 

(např. test z biologie a fyziky) / written test (30 questions, one answer is correct each time, multiple-choice), 

thematic groups for the written test, see the admission requirements on the faculty's website, including 

samples (e.g., tests from biology and physics)

Bez přijímací zkoušky u bakalářských studijních programů / No entrance exam for bachelor’s degree
programmes:

▪ průměr průměrů výročních vysvědčení za celé středoškolské studium je nejvýše 1,30 / the average of the 

averages of the annual reports for the entire secondary school studies is not more than 1.30

Bez přijímací zkoušky u magisterských studijních programů / No entrance exam for master's degree 
programmes:

▪ aritmetický průměr za všechny semestry studia nejvýše 1,5 / the arithmetic average for all semesters of 

study is no more than 1.5



Podání přihlášky / Submission of the application form:

▪ elektronicky do 12. 8. 2022 / electronically by 12 August 2022

▪ přijímací řízení dne 13. 9. 2022 (Bc.) a dne 14. 9. (NMgr.), v těchto dnech i zápis ke studiu / 

admission procedure on 13 September 2022 (bachelor’s) and 14 September 2022 

(master's), with enrolment on these dates

Doklady (součást přihlášky) / Documents (part of the application form):

▪ osvědčení o certifikované zkoušce z českého jazyka – úroveň B1 nebo vyšší / certificate of 

certified Czech language examination – level B1 or higher

▪ osvědčení o uznání zahraničního vzdělání v České republice (nostrifikace) / certificate of 

recognition of foreign education in the Czech Republic (nostrification)

▪ potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu na vysoké škole / 

medical certificate of medical fitness to study at the university (medical study 

programmes only)



Studium probíhá v nově zrekonstruovaných 

budovách v Kladně (30 minut od Prahy). 

V Kladně je možnost ubytování a stravování. 

Ubytovací zařízení jsou vzdálena několik 

minut od fakulty. Blíže viz webové stránky 

fakulty. / 

The study takes place in newly renovated

buildings in Kladno (30 minutes from

Prague). Accommodation and meals are 

available in Kladno. Accommodation facilities

are located a few minutes away from the

faculty. See the faculty website for more 

details.



w
w

w
.f

b
m

i.
c

v
u

t.
c

z


