


STUDIJNÍ PROGRAMY

• Stavební inženýrství (CZ)

• Architektura a stavitelství (CZ)

• Geodézie a kartografie (CZ)

• Management a ekonomie ve 
stavebnictví (CZ)

• Stavitelství (CZ)

• Civil Engineering (EN)

• https://www.fsv.cvut.cz/studij
ni-programy/#bakalarske-
studijni-programy

STUDY PROGRAMMES

• Civil Engineering (CZ)

• Architecture and Building
Sciences (CZ)

• Geodesy and Cartography (CZ)

• Construction Management
and Economics (CZ)

• Biulding Engineering(CZ)

• Civil Engineering (EN)

• https://www.fsv.cvut.cz/study-
programmes/?lang=en

https://www.fsv.cvut.cz/studijni-programy/#bakalarske-studijni-programy
https://www.fsv.cvut.cz/study-programmes/?lang=en


PŘIHLÁŠKA

• Podávání přihlášek 1. 6. – 31. 
7. 2022 online přes aplikaci 
elektronická přihláška.

• https://prihlaska.cvut.cz/apps/
kos/prihlaska/

APPLICATION

• From 1. 6. to 31. 7. 2022 via 
the on-line application.

• https://prihlaska.cvut.cz/ap
ps/kos/prihlaska/wpr_weba
pp_pg.main?p_session_id=
&p_view=&p_action=chang
eLang&p_lang=AN

https://prihlaska.cvut.cz/apps/kos/prihlaska/wpr_webapp_pg.main?p_session_id=&p_view=&p_action=changeLang&p_lang=AN
https://prihlaska.cvut.cz/apps/kos/prihlaska/wpr_webapp_pg.main?p_session_id=&p_view=&p_action=changeLang&p_lang=AN


PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA
• Termín přijímací zkoušky: 30. 8. 2022

• Příjímací zkouška z matematiky je 
jednotná pro všechny uchazeče a všechny 
studijní programy, probíhá formou testu. 
Minimální hranice pro přijetí je 8 bodů 
(maximální možný počet bodů je 20). 

• Přijímací zkouška z architektury se týká 
jen uchazečů do programu Architektura a 
stavitelství. Na tento program musíte 
složit jak zkoušku z matematiky viz výše, 
tak zkoušku z architektury. Minimální 
počet bodů ze zkoušky z architektury 
nutný pro přijetí je 10 (maximální možný 
počet bodů je 20). Zkouška probíhá 
formou pohovoru. Více naleznete v 
Manuálu uchazeče.

ENTRANCE EXAM
• Date of the entrance examination: 30. 8. 2022

• The entrance examination in Mathematics is 
identical for all applicants and all study 
programmes, takes the form of a test. The 
threshold level for admission is 8 points (max. 
possible number of points is 20).

• The entrance examination in Architecture is
only to applicants for the Architecture and 
Building Sciences  program. For this program 
you must pass both the math exam and the 
architecture exam. The minimum number of 
points from the architectural exams required 
for admission is 10 (the maximum possible 
number of points is 20). The exam takes the 
form of an interview. You will find more in 
the Applicant's Manual.

https://www.fsv.cvut.cz/wp-content/uploads/2021/11/Manual-uchazece-AplusS_2022.pdf
https://www.fsv.cvut.cz/wp-content/uploads/2021/11/Manual-uchazece-AplusS_2022.pdf


UKRAJINSKÝM UCHAZEČŮM JE 
UMOŽNĚNO

• požádat o vrácení administrativního 
poplatku spojeného s přijímacím řízením 
(850 CZK).

• požádat o zadání přijímací zkoušky z 
matematiky do česky vyučovaného 
programu přeložené do anglického jazyka.

• požádat o pohovor do programu 
Architektura a stavitelství vedený v 
anglickém jazyce.

• požádat o konání přijímací zkoušky on-line 
v individuálně stanoveném termínu, 
pokud se uchazeč nenachází na území 
České republiky.

Více naleznete v Opatření děkana č. 8/2022.

MODIFICATION OF CONDITIONS FOR 
ADMISSION

• apply for the return of the administration fee
related to the acceptance of the application 
for study (850 CZK).

• apply for the assignment of the entrance 
examination in Mathematics to a study 
programme taught in Czech translated into 
English.

• apply for an interview to the study programme
of Architecture and Building Sciences 
conducted in English.

• apply for holding the entrance examination 
on-line on an individually set date, if the 
applicant is not staying on the territory of the 
Czech Republic.

You can find more in Dean's Measure No. 8/2022.

https://portal.fsv.cvut.cz/legislat/od082022.php
https://portal.fsv.cvut.cz/en/legislat/od082022e.php


NOSTRIFIKACE PŘEDCHOZÍHO VZDĚLÁNÍ

CERTIFIKÁT B1 Z ČJ/ B2 Z AJ

TERMÍN ODESLÁNÍ NA FAKULTU 5.9.2022

1) Ověřená kopie potvrzení o uznání nebo 
rozhodnutí o uznání zahraničního dokladu o 
vzdělání (tj. nostrifikace) včetně přílohy 
rozhodnutí (tzv. nostrifikační doložka) vydaného 
institucí na území České republiky. Více informací 
naleznete na: https://www.cvut.cz/cs/validace-
zahranicni-vysoke-kolky-vzdelani-a-kvalifikace-
nostrifikace; Dále odstavec: Informace pro 
uchazeče z Ukrajiny s dočasnou ochranou, 
Posouzení vzdělání pro uchazeče z Ukrajiny o 
bakalářské studium na ČVUT v Praze (Kontaktní 
osoby: Mgr. Ludmila Drahošová, Tel. +420 224 353 
498, E-mail: degreerecognition@cvut.cz)

2) Certifikát prokazujících složení zkoušky z češtiny
na min. úrovni B1/z angličtiny na min. úroveň B2. 
Zkoušky je možné složit na Katedře jazyků FSv
nebo na Katedře jazyků ostatních fakult/součástí 
ČVUT nebo na Ústavu jazykové a odborné přípravy 
Univerzity Karlovy. Kontakt na Katedru jazyků FSv
ČVUT: http://departments.fsv.cvut.cz/k104/.

NOSTRIFICATION OF PREVIOUS EDUCATION

CERTIFICATE B1 CZ / B2 EN

DEADLINE FOR SUBMISSION TO THE FACULTY 5.9.2022

1) Authenticated copy of a certificate of validation or a 
decision on Recognition of a Foreign Educational 
Certificate (ie nostrification) including the enclosure to 
the decision (so-called nostrification clause) issued by 
institution on the territory of the Czech Republic. More 
information you can see at the link: 
https://www.cvut.cz/en/validation-of-foreign-
university-education-and-qualifications-nostrification; 
Paragraph: Information for applicants from Ukraine 
with temporary protection, Assessment of education 
for applicants from Ukraine for bachelor's studies at 
CTU in Prague (Contact persons: Mgr. Ludmila
Drahosova, Tel. +420 224 353 498, E-mail: 
degreerecognition@cvut.cz)

2) Certificates proving the passing of an examination in 
English at min. a B2 level/Czech at min. B1 level. 
Exams can be taken at the Department of Languages 
FCE or at the Department of Languages of other 
faculties / parts of CTU or at the Department of 
Language and Vocational Training of Charles University. 
Contact at the Department of Languages FCE CTU:
http://departments.fsv.cvut.cz/k104/.

https://www.cvut.cz/cs/validace-zahranicni-vysoke-kolky-vzdelani-a-kvalifikace-nostrifikace
mailto:degreerecognition@cvut.cz
http://departments.fsv.cvut.cz/k104/
https://www.cvut.cz/en/validation-of-foreign-university-education-and-qualifications-nostrification
mailto:degreerecognition@cvut.cz
http://departments.fsv.cvut.cz/k104/


KONTAKTY

Ing. Ditta Saláková

Vedoucí studijního oddělení FSv ČVUT

Telefon: +420 224 358 756
E-mail: ditta.salakova@fsv.cvut.cz

Mgr. Zuzana Kuželová

Studijní oddělení FSv ČVUT

Telefon: +420 224 358 7567
E-mail: zuzana.kuzelova@fsv.cvut.cz

CONTACTS

Ing. Ditta Salakova

Head of Study administration FCE CTU

Phone: +420 224 358 756
E-mail: ditta.salakova@fsv.cvut.cz

Mgr. Zuzana Kuzelova

Study administration FCE CTU 

Phone: +420 224 358 7567
E-mail: zuzana.kuzelova@fsv.cvut.cz

tel:+420-224-358-756
mailto:ditta.salakova@fsv.cvut.cz
+420 224 358 7567
mailto:zuzana.kuzelova@fsv.cvut.cz
tel:+420-224-358-756
mailto:ditta.salakova@fsv.cvut.cz
+420 224 358 7567
mailto:zuzana.kuzelova@fsv.cvut.cz

