OVĚŘOVÁNÍ PODMÍNEK PŘIJETÍ KE STUDIU DO NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH
PROGRAMŮ AKREDITOVANÝCH NA ZAHRADNICKÉ FAKULTĚ MENDELU, KTERÉ NAVAZUJÍ NA
BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY, U ABSOLVENTŮ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ
V souladu s e § 48 odst. 5 zákona o vysokých školách může Zahradnická fakulta posuzovat splnění
podmínky dosažení bakalářského a navazujícího magisterského vzdělání, u každého uchazeče, který
získal zahraniční vysokoškolské vzdělání absolvováním studia ve vysokoškolském programu na
zahraniční vysoké škole.
Uchazeč se zahraničním vysokoškolským vzděláním PROKAZUJE absolvování vysokoškolského vzdělání
následujícím způsoby:
1. Předložení obecného uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice – tzv.
„NOSTRIFIKACE“
a) proces uznání zahraničního vzdělání je založen na srovnání obsahu zahraničního vzdělávání a
studijních programů s odpovídajícím obsahem akreditovaným na příslušné veřejné univerzitě.
b) informace o způsobu podání žádosti jsou uveřejněny na - Uznání zahraničního vzdělání Mendelova univerzita v Brně (mendelu.cz)
2. Předložení dokladu o absolvování zahraničního vysokoškolského vzdělání, který je v ČR
rovnocenný
a) jedná se o zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který je v souladu
s platnými mezinárodními závazky v České republice rovnocenný bez potřeby dalšího úředního
postupu:
- Slovensko (nejsou akceptovány doklady vydané zahraničními pobočkami slovenských
vysokých škol)
- Maďarsko
- Polsko
- Slovinsko (pouze magisterské diplomy)
b) uchazeč doloží tyto dokumenty:
- úředně ověřenou kopii diplomu, vysvědčení nebo obdobného dokladu (například osvědčení
o absolvování studia) vydaného zahraniční vysokou školou
- originál nebo úředně ověřenou kopii dodatku k diplomu nebo výpisu vykonaných zkoušek
(tzv. Diploma Supplement nebo Transcript of Records)
3. Předložením dokladu o absolvování zahraničního vysokoškolského vzdělání
a) tento způsob prokazování se týká pouze aktuálního přijímacího řízení na Zahradnickou fakultu
a nelze ho použít k identickým účelům na jiných univerzitních součástech MENDELU, nebo
v rámci přijímacího řízení na jinou VŠ
b) uchazeč doloží tyto dokumenty:
- úředně ověřenou kopii diplomu, vysvědčení nebo obdobného dokladu (například
osvědčení o absolvování studia) vydaného zahraniční vysokou školou
- originál nebo úředně ověřenou kopii dodatku k diplomu nebo výpisu vykonaných
zkoušek (tzv. Diploma Supplement nebo Transcript of Records)
- potvrzení příslušného zahraničního orgánu o tom, že daná zahraniční vysoká škola je v
uvedeném cizím státě oprávněna poskytovat vysokoškolské vzdělání (potvrzení o
akreditaci)

c) pokud fakulta na základě předložených dokumentů vydá negativní posouzení, musí uchazeč
postupovat podle bodu 1 „NOSTRIFIKACE“.

DŮLEŽITÉ:
1. pokud všechny požadované dokumenty nejsou v originále vydány v jazyce českém nebo
slovenském, musí být úředně přeloženy do českého jazyka českým nebo zahraničním soudním
překladatelem.
2. požadavky na způsob ověřovaní listin (podkladů) podávaných v rámci přijímacího řízení jsou
uveřejněny na: Metodický materiál 1_Formy ověření abecední seznam států (mendelu.cz).

Výše uvedené (ad 1. – ad 4.) v souladu s platným zákonem č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti
školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské
federace, NEPLATÍ PRO UCHAZEČE – CIZINCE, KTERÉMU BYLA PODLE ZÁKONA Č. 65/2022
POSKYTNUTA DOČASNÁ OCHRANA (NAPŘ. UCHAZEČ UKRAJINSKÉ STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOSTI) A
DOSAŽENÉ VYSOKOŠKOLSKÉ VZDĚLÁNÍ DOKLÁDÁ FORMOU ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ (ČESTNÉ
PROHLÁŠENÍ MŮŽE BÝT DOPLNĚNO JAKÝMKOLIV DOKLADEM PROKAZUJÍCÍM, ŽE SE UCHAZEČ
ÚČASTNIL VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PrtSc obrazovky se studijní evidencí, kopií e-indexu,
apod.). Čestné prohlášení je ke stažení – ZDE.

