Vnitřní předpisy Českého vysokého učení technického v Praze
Příloha č. 3
ke Statutu ČVUT

PODMÍNKY STUDIA CIZINCŮ NA ČVUT
Část první
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Článek 1
Základní podmínky
1. Tento předpis upravuje specifické podmínky pro přijímání cizinců (čl. 9 statutu) ke studiu a specifické
podmínky jejich studia v akreditovaných studijních programech.
2. Cizincem se pro účely tohoto předpisu rozumí fyzická osoba, která není státním občanem České republiky
a nemá na území České republiky trvalý pobyt. Podmínky pobytu cizinců v České republice upravují
zvláštní předpisy.
Článek 2
Podmínky studia cizinců
1. Cizinci studují na ČVUT za stejných podmínek jako ostatní studenti v případě, že studují v akreditovaném
studijním programu v českém jazyce, určeném pro ostatní studenty a pro cizince, kteří ovládají český jazyk.
Studenti, občané Slovenské republiky, mohou při plnění studijních povinností užívat místo českého jazyka
jazyk slovenský.
2. Cizinci mohou studovat na ČVUT také v akreditovaném studijním programu v cizím jazyce, určeném pro
cizince podle § 58 odst. 5 zákona. Podmínky studia jsou stanoveny smlouvou o studiu.
3. Cizinci, kteří studují na ČVUT na základě mezinárodních smluv studují za stejných podmínek jako ostatní
studenti, pokud příslušná mezinárodní smlouva v souladu s § 49 odst. 2 zákona nestanoví jinak.
4. Cizinci, kteří studují na ČVUT na základě meziuniverzitních dohod podle podmínek uvedených ve smlouvě,
studují zpravidla v cizím jazyce.
5. Cizinci, kteří studují na ČVUT v rámci evropských programů akademické mobility v souladu s vyhlášenými
podmínkami, studují zpravidla v cizím jazyce.

Část druhá
PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU
Článek 3
Podávání přihlášek
1. Přihlášky ke studiu se podávají v určeném termínu fakultě nebo vysokoškolskému ústavu.
2. Na studium podle čl. 2 odst. 1 se vztahuje Řád přijímacího řízení ČVUT.
3. Na studium podle čl. 2 odst. 2 a 3 se vztahuje Řád přijímacího řízení ČVUT přiměřeně.
4. Cizinci podle čl. 2 odst. 4 a 5 přihlášky ke studiu nepodávají. Způsob a podmínky přijetí jsou dány
smlouvou.
Článek 4
Předchozí vzdělání
1. Pro přijetí ke studiu v bakalářském nebo magisterském studijním programu je základní podmínkou
absolvování úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání ukončeného maturitou nebo jí
ekvivalentní zkouškou.
2. Pro přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, navazujícím na bakalářský studijní program je
základní podmínkou ukončení bakalářského nebo magisterského studijního programu.
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3. Pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je základní podmínkou ukončení magisterského
studijního programu.
4. Na uznávání předchozího vzdělání, kterého cizinec dosáhl v jiné zemi než v České republice, se vztahuje
zákon.
Článek 5
Znalost českého jazyka
1. Cizinec ucházející se o studium v akreditovaném studijním programu v českém jazyce prokazuje svou
jazykovou připravenost studovat:
a) předložením dokladu o vykonané maturitní nebo státní zkoušce z českého jazyka, nebo
b) v rámci přijímacího řízení na ČVUT prokáže schopnosti komunikovat v českém jazyce
c) státní občané Slovenské republiky mohou při ověřování podmínek přijetí ke studiu užívat místo českého
jazyka jazyk slovenský.
2. Uchazeč-cizinec absolvuje všechny části přijímací zkoušky v českém jazyce.
Článek 6
Podmínky přijetí ke studiu v akreditovaném studijním programu v cizím jazyce
1. Cizinci, kteří podali přihlášku ke studiu v akreditovaném studijním programu určeném pro cizince
a vyučovaném v cizím jazyce, neprokazují znalost českého jazyka.
2. Cizinec prokazuje znalost cizího jazyka:
a) předložením dokladu o vykonané maturitní nebo státní zkoušce z cizího jazyka, nebo
b) schopností komunikovat v cizím jazyce v rámci přijímacího řízení na ČVUT.
3. Cizinec všechny části přijímací zkoušky absolvuje v cizím jazyce.
4. Podmínky pro přijímání studentů-cizinců v cizím jazyce stanoví děkan po předchozím schválení
v akademickém senátu fakulty nebo ředitel vysokoškolského ústavu po předchozím schválení v AS ČVUT.
5. Na průběh přijímacího řízení, rozhodnutí a oznámení o výsledku přijímacího řízení a možnost přezkoumání
rozhodnutí platí předpis pro přijímací řízení (Řád přijímacího řízení na ČVUT).
Článek 7
Smlouva o studiu
1. S cizincem, který splnil všechny podmínky nutné pro přijetí ke studiu, a který bude studovat v akreditovaném
studijním programu v cizím jazyce určeném pro cizince podle čl. 2 odst. 2, uzavře jménem ČVUT děkan
nebo ředitel vysokoškolského ústavu smlouvu o studiu.
2. Smlouva o studiu je uzavírána na dobu nejméně jednoho semestru.
3. Smlouva o studiu obsahuje zejména finanční podmínky studia, výše stanovených poplatků, jejich splatnost,
sankce, podmínky ubytování, stravování a zdravotního pojištění.
4. Cizinec může být přijat ke studiu až po podpisu smlouvy o studiu a po zaplacení stanoveného poplatku za
studium. Pokud cizinec smlouvu nepodepíše a nezaplatí stanovené poplatky, nesplnil podmínku pro přijetí.
5. Cizinec studující podle čl. 2 odst. 4 a 5 studuje na základě smlouvy s partnerskou univerzitou nebo v rámci
evropských programů a neuzavírá individuální smlouvu s ČVUT.
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Část třetí
STUDIUM
Článek 8
Práva a povinnosti studentů
1. Všichni cizinci, kteří studují na ČVUT, jsou povinni plnit své studijní povinnosti vyplývající ze studijního
programu, na který jsou zapsáni.
2. Během studia se cizinci řídí zákonem, statutem a dalšími vnitřními předpisy ČVUT, zejména pak Studijním
a zkušebním řádem ČVUT. Pokud cizinec studuje ve studijním programu uskutečňovaném na fakultě, řídí se
dále statutem fakulty a jejími dalšími vnitřními předpisy.
Článek 9
Stipendia
1. Cizincům, kteří studují ve studijním programu v českém jazyce, může být přiznáno stipendium.
2. Uplatnění nároku a výplata stipendia se řídí Stipendijním řádem ČVUT.
3. Cizincům, kteří studují v akreditovaném studijním programu v cizím jazyce podle čl. 2 odst. 4 a 5 může
děkan nebo rektor přiznat stipendium podle Stipendijního řádu ČVUT.
Článek 10
Poplatky
1. Cizinci, kteří studují v akreditovaném studijním programu v českém jazyce, hradí poplatky spojené
s přijímacím řízení a poplatky za studium podle § 58 zákona a čl. 11 statutu.
2. Pro studenty, kteří studují v akreditovaném studijním programu v cizím jazyce podle čl. 2 odst. 2, jsou
poplatky za úkony spojené s přijímacím řízením a poplatky za studium stanoveny individuálně v souladu s čl.
11 statutu.
3. Na termíny, formu platby a případné sankce za neplacení poplatků spojených se studiem se vztahuje zákon
a statut.
4. Cizinci studující na ČVUT podle čl. 2 odst. 4 a 5 neplatí poplatky za přijímací řízení a poplatky za studium
podle § 58 zákona.
Článek 11
Ubytování a stravování
1. Cizinci, kteří studují na ČVUT v akreditovaném studijním programu v českém jazyce podle čl. 2 odst. 1,
cizinci, kteří studují na ČVUT na základě mezinárodních smluv podle čl. 2 odst. 3 a cizinci studující na
ČVUT podle čl. 2 odst. 4 a 5 mohou být ubytováni na kolejích a stravovat se v menzách za stejných
podmínek jako ostatní studenti.
2. Cizinci, kteří studují na ČVUT v akreditovaném studijním programu v cizím jazyce určeném pro cizince
podle čl. 2 odst. 2, mohou být ubytováni na kolejích a stravovat se v menzách za podmínek, které jsou
uvedeny ve smlouvě uzavřené jménem ČVUT ředitelem Správy účelových zařízení ČVUT.
3. Na ubytování cizinců na kolejích se vztahuje Ubytovací řád ČVUT.
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