Їглавський політехнічкий Університет - єдиний державний університет
в області Височина.
Важливо знати:
Для програм, які викладаються чеською мовою
o
Офіційною мовою навчального закладу є чеська мова.
o
Навчання є безкоштовним.
o
На даний момент налічується вісім бакалаврських та дві магістерські
програми.
o
Тривалість навчання (ступінь бакалавр) три навчальні роки.
o
Тривалість навчання (ступінь магістр) два навчальні роки.
o
Кожен студент, виконавший певні умови, має можливість отримувати
стипендію
o
На проживання, близько 1800 - 2400 корун за семестр,
o
За успіхи у навчанні 700 - 2100 крон в місяць.
o
Іноземні студенти мають такі ж самі права та обов'язки, як і чеські
студенти.
Навчальні програми ступінь бакалавр:
o
Програмна інженерія
o
Комп'ютерна інженерія
o
Промислова інженерія
o
Туризм
o
Фінанси та менеджмент
o
Акушерка
o
Медсестра
o
Медично-соціальний працівник
Навчальні програми ступінь магістр:
o
Сестринська справа в акушерстві
o
Якість і безпека медичної допомоги в галузі охорони здоров'я
Контактні дані:
o
Tolstého 16, 586 01 Jihlava
o
Тел. +420 567 300 727
o
Email vspj@vspj.cz
o
http://www.vspj.cz
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Для програм, які викладаються англійською мовою
o
Офіційною мовою навчального закладу є англійська мова.
o
Вартість навчання: 1700 Євро за рік.
o
Навчальна програма Фінанси та менеджмент ступінь бакалавр.
o
Тривалість навчання (ступінь бакалавр) три навчальні роки.
Контактні дані:
o
Tolstého 16, 586 01 Jihlava
o
Тел. +420 567 300 727
o
international.office@vspj.cz , marketa.stejskalova@vspj.cz ; http://www.vspj.cz

Процедура прийняття
Для того щоб стати кандидатом на зачислення до Їглавського політехнічного
університету, необхідно:
1.

Подати заяву на вступ у електронному вигляді, зробити це можна на сайті
університету або за цією адресою .
2.
Після реєстрації, на особистій сторінці абітурієнта, з'являться дані.
банківського рахунку університету, для оплати заяви (450 Корун)
3.
Згодом, після перерахування коштів ви отримаєте запрошення на
вступні іспити.
4.
Вступні іспити:
a)
Чеська мова (обов'язконий іспит для всіх іноземних студентів що
мають бажання навчатися на програмах з чеською мовою викладання) або
b)
Англійська мова (обов'язконий іспит для всіх іноземних студентів
що мають бажання навчатися на програмах з англійською мовою
викладання)
c) Власні екзамени для кожної з навчальних програм, більш детальну
інформацію можете знайти тут, обравши необхідну спеціальність
5.
Після успішно складених іспитів ви отримаєте лист підтвердження про
зарахування

Визнання атестату
Нострифікація - визнання закордонного диплому, атестату, свідотства про повну
загальну середню освіту або спеціалізовану вищу.
Вам буде запропоновано скласти іспит з окремих предметів, зазвичай це іспит
з трьох предметів, який включає в себе теоретичну та усну частини. Опитування
по кожному з трьох предметів прохожить від 15 до 60 хвилин.
Перелік необхідних документів:
1.
Оригінал або завірена у нотаріуса копія атестату (свідоцтва, диплому)
2.
Додаток до атестату
3.
Виписка годин по кожному з предметів за останні 5 років навчання
у школі з підписом та печаткою директора, або іншої вповноваженої особи.
Усі документи повинні бути перекладені на чеську мову та завірені у нотаріуса.
Вартість проведення іспитів близько 1000 Корун.
За детальнішою інформацією звертайтесь:
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o
o

Карла Прокешова - Prokesova.K@kr-vysocina.cz
Даніел Тртік - Trtik.D@kr-vysocina.cz

Отримання візи у вашій рідній країні
Необхідна інформація, щодо подання анкети на візу до 90 днів:
Прийом анкет на шенгенські візи (на перебування до 90 днів) проводиться після
попередньої реєстрації на сайті Visapoint або з допомогою системи Візового
центра.
Порядок подання заяв на візу:
Для подання анкет на отримання візи обов’язковою є особиста присутність (для
всіх заявників віком від 15 років). Заява на візу подається не раніше, ніж за три
місяці до запланованої поїздки.
Перелік необхідних документів:
1.
Розбірливо заповнену латиницею та підписану анкету-заяву на візу.
2.
Фотографія 2 шт.
3.
Оригінал дійсного закордонного паспорта з терміном дії не більше 10
років (паспорт повинен бути дійсний мінімально 3 місяці після
завершення терміну дії візи).
4.
Копія першої сторінки закордонного пспорта.
5.
Копії останніх шенгенських віз за 3 роки.
6.
Паспорт повинен мати мінімум дві вільні сторінки.
7.
Оригінал та копія внутрішнього паспорта.
8.
Медичне страхування на період подорожі.
9.
Довідку про доходи і зайнятість.
10.
Підтвердження наявності житла в Чехії на період перебування.
11.
Відповідні документи, які підтверджують мету перебування.
Детальніше тут.

Отримання візи (дозвіл для довгострокового перебування) у Чехії
Щоб отримати візу (дозвіл) для перебування на території Чеської Республіки,
терміном що перевищує 90 днів, з метою навчання необхідно:
Перелік необхідних документів:
1.
Закордонний паспорт (оригінал) з терміном дії не більше 10 років
(паспорт повинен бути дійсний мінімально 3 місяці після завершення
терміну дії візи).
2.
Копія першої сторінки закордонного паспорта.
3.
Копії шенгенських віз отриманих за останні 3 роки.
4.
Паспорт повинен мати мінімум дві вільні сторінки.
5.
Фотографії 2 шт.
6.
Підтвердження наявності житла в Чехії на період перебування.
7.
Підтвердження про прийняття на навчання.
8.
Виписка про наявність коштів на рахунку:
a.
Один семестр 55 000 Корун,
b.
Один рік 81 400 Корун.
9.
Наявність загального медичного страхування на термін перебування.
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Основна візова інформація тут.

Надання житла
Існує дві можливості по розміщенню студента, прийнятого на навчання до
Їглавського Політехнічного Університету:
Гуртожиток
o
Ціна місячгоно проживання в гуртожитку складає близько 2 400 Корун.
o
Особи які ще не досягли повноліття можуть проживати в гуртожитку
лише після згоди батьків.
o
Для студентів які вступають до першого семестру навчання, пропонується
подати заяву на бронювання місця в гуртожитку під час подання
електронної заяви в університет.
o
Підтвердження про проживання в гуртожитку можливо отримати лише
після подання заяви, та внесення предоплати у розмірі близько 2 400
Корун.
o
Після оплати завдатку, попросіть international.office@vspj.cz або
Vladimira.Chudobova@vspj.cz щоб вам надіслати документ, який
підтверджуватиме наявність житла (необхідно для отримання візи).
Квартира
o
Середня ціна місячного проживання в квартирі 3 000 Корун.
o
Студенти які шукають житло у Їглаві періодично викладають записи у
Фейсбук.
o
Документ, підтверджуючий наявність житла буде виданий власником
квартири, не Університетом.
При виникненні труднощів звертатися за адресою:
o
Ярміла Білковська -jarmila.bilkovska@vspj.cz, international.office@vspj.cz
o
Владіміра Худобова - vladimira.chudobova@vspj.cz

Медичне страхування
Лише декілька компанії на території Чеської Республіки надають загальне
медичне страхування іноземцям:
o
▪

Страхова компанія VZP
Подробиці на офіційному сайті

o
▪

Страхова компанія SLAVIA
Подробиці на офіційному сайті

o
▪

Страхова компанія UNIQUA
Подробиці на офіційному сайті

o
▪

Страхова компанія MAXIMA
Подробиці на офіційному сайті

Загальне медичне страхування у вищенаведених компаніях можна купити
онлайн.
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