KDE NALEZNETE DALŠÍ INFORMACE?
Na www.vspj.cz naleznete
GG další

informace o oborech i katedrách
GG elektronickou přihlášku ke studiu
GG informace o přijímacím řízení (termíny, obsah
přijímacích zkoušek i způsob hodnocení), které
jsou zveřejňovány na konci kalendářního roku
GG termín a podrobnosti ke dni otevřených dveří
GG a spoustu dalších informací
Na www.vspj.cz/zajemce-o-studium/obecneinformace/cizi-statni-prislusnici naleznete
GG další

informace o dokládání znalosti českého
jazyka a o možnosti vykonání zkoušky z českého
jazyka přímo na VŠPJ
GG informace
o
uznávání
zahraničního
středoškolského vzdělání
MÁTE NĚJAKÝ DOTAZ?

KONTAKT:

Kontaktujte mezinárodní oddělení
tel.:+420 567 141 207
e-mail: international.office@vspj.cz

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16, 586 01 Jihlava
www.vspj.cz

nebo studijní oddělení
tel.: +420 567 141 181
e-mail: studijni@vspj.cz

Studijní oddělení
e-mail: studijni@vspj.cz
telefon: +420 567 141 181

www.facebook.com/vsp.jihlava

Mezinárodní oddělení
e-mail: international.office@vspj.cz
telefon: +420 567 141 207

Vysoká škola
polytechnická
Jihlava

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA
GG veřejná vysoká škola
GG tříleté bakalářské programy v českém jazyce
GG nabídka vybraných předmětů v cizích jazycích
GG studium výrazně zaměřeno na praxi (dlouhodobá

odborná praxe je nedílnou součástí studia)
GG jednotný kreditní systém kompatibilní s ECTS
podporující mobilitu studentů
GG zapojení do vzdělávacího programu EU Erasmus+
umožňující studijní pobyty a stáže v zahraničí,
možnost získání stipendia na tyto pobyty
GG spolupráce s firmami, českými i zahraničními
institucemi a vysokými školami
GG výzkumná a tvůrčí činnost, pořádání konferencí,
přednášek a seminářů
GG projektové aktivity

STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
Podmínky přijetí
GG absolvovaná

maturitní zkouška na střední
škole; fotokopii maturitního vysvědčení, příp.
nostrifikační osvědčení je nutno předložit
nejpozději při zápisu ke studiu
GG prokázání způsobilosti ke studiu u přijímací
zkoušky
GG u zahraničních uchazečů doložení znalosti
českého jazyka - maturitním vysvědčením se
zkouškou z českého jazyka, nebo úspěšným
vykonáním zkoušky z českého jazyka přímo na
VŠPJ
Přihlášky ke studiu

GG obor

Ke studiu se uchazeč přihlašuje prostřednictvím
elektronické přihlášky na www.vspj.cz/eprihlaska,
kde následně obdrží pokyny k úhradě poplatku za
úkony spojené s přijímacím řízením.

elektrotechnika a informatika

Přijímací zkoušky

ekonomika a management
finance a řízení (prezenční i kombinovaná
forma)
GG obor cestovní ruch (prezenční i kombinovaná forma)
GG obor

počítačové systémy (prezenční i kombinovaná
forma)
GG obor aplikovaná informatika (prezenční forma)

ošetřovatelství
GG obor

všeobecná sestra (prezenční i kombinovaná
forma)

porodní asistence
GG obor

porodní asistentka (prezenční i kombinovaná
forma)

zdravotní sociální péče
GG obor

zdravotně sociální pracovník (prezenční forma)

GG test

na počítači z anglického nebo německého
jazyka dle výběru studenta
GG test na počítači ze všeobecných znalostí (obory
Finance a řízení a Cestovní ruch)
Přijímací zkoušky se konají v budově školy. Pro
obory Aplikovaná informatika a Počítačové systémy
byly tyto zkoušky zrušeny.
Pro všechny obory však platí povinnost zahraničního
uchazeče doložit znalost českého jazyka.

PRAKTICKÉ INFORMACE
Žádost o vízum / povolení k dlouhodobému
pobytu
Na základě rozhodnutí o přijetí student podává
žádost o vízum nebo povolení dlouhodobého
pobytu na zastupitelském úřadu České republiky
ve státě, jehož je občanem.
K žádosti o vízum / povolení dlouhodobého pobytu
je potřebné předložit i tyto dva doklady:
GG doklad potvrzující účel pobytu na území ČR (studium)

– vystaví na požádání studijní oddělení
o zajištění ubytování na území ČR – možnost
ubytování na koleji VŠPJ (pro studenty starší 18 let),
potvrzení prostřednictvím mezinárodního oddělení

GG doklad

Životní náklady a poplatky za studium
K pokrytí základních výdajů na stravu a ubytování
potřebuje student 250-300 EUR na měsíc.
Ubytování na kolejích i ubytování v soukromí stojí
v Jihlavě 2000-2500 Kč měsíčně.
Čeští ani zahraniční studenti zapsaní ve studijních
programech vyučovaných v českém jazyce neplatí
školné (nepřekročí-li standardní dobu studia o více
než rok).
Menza
Studenti mohou v průběhu akademického roku
obědvat v menze, která se nachází v budově
školy. V roce 2014 byla cena obědu pro studenta
prezenčního studia 38 Kč.

