ДЕ ЗНАЙТИ БІЛЬШ ДЕТАЛЬНУ
ІНФОРМАЦІЮ?
На сайті www.vspj.cz можна знайти:
GG Iнформацію про спеціальності та факультети
GG Електронну заяву для навчання

GG Інформацію про вступні іспити, які є опубліковані

на кінці календарного року

GG Дата та подобиці про день відкритих дверей
GG Та багато іншої інформації

На сайті www.vspj.cz/zajemce-o-studium/
obecne-informace/cizi-statni-prislusnici знайдете
Iнформацію про
GG спеціальності та факультети

GG нострифікацію середнтої освіти

ВИНИКЛИ ПИТАННЯ?

КОНТАКТИ:

Дзвоніть у міжнародний відділ
телефон :+420 567 141 207
ел-пошта: international.office@vspj.cz

Полiтехнiчний iнститут Їглава
Толстего 16, 586 01 м. Їглава
www.vspj.cz

або навчальний відділ
телефон: +420 567 141 181
ел-пошта: studijni@vspj.cz

Навчальний відділ
ел-пошта: studijni@vspj.cz
телефон: +420 567 141 181

www.facebook.com/vsp.jihlava

Міжнароднє відділ
ел-пошта: international.office@vspj.cz
телефон: +420 567 141 207

Полiтехнiчний
iнститут
Їглава

ПОЛIТЕХНIЧНИЙ IНСТИТУТ ЇГЛАВА
GG Державний iнститут
GG трирічні програми бакалаврату чеською мовою
GG можливість вибору навчання предметів на іноземних

мовах
GG навчання зосереджено на практиці (довгостроковий
професійний досвід є невід'ємною частиною
навчання)
GG єдина кредитна система сумiсна з ECTS, що підтримує
мобільність студентів
GG участь в освітній програмі Erasmus+ ЄС дає
можливiсть перебування та навчання за кордоном,
можливість отримання стипендії на проживання
GG співпрацю з компаніями, як чеськими, так і
іноземними, iнститутамi
GG наукова та творча діяльность, конференції, лекції та
семінари
GG проектні заходи
НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ ТА СПЕЦIАЛЬНОСТI

Економіка та менеджмент
GG спецiалiзацiя

фінанси та менеджмент (денна та
заочна форма навчання)
GG спецiалiзацiя туризму (денна та заочна форма
навчання)

Електротехніка та Інформатика
GG спецiалiзацiя

комп'ютерних систем (денна та заочна
форма навчання)
GG Прикладні інформатика (денна форма навчання)

Піклування
GG медсестра (денна та заочна форма навчання)

Акушерство
GG акушер (денна та заочна форма навчання)

Соціально-медична опіка
GG медичний

соціальний працівник (денна та заочна
форма навчання)

ВСТУПНІ ІСПИТИ
Умови прийому
GG зданий

випускний іспит в середній школі;
ксерокопія атестата зрілості, якщо це необхідно.
Нострифiкацiї документу про освiту повинна
бути пред´явлена до зарахування на навчання
GG вступний iспит
GG для закордонних студентів потрібно додати
підтвердження про знання чеської мови,
або успiшно скласти iспит з чеської мови в
Політехнічному iнститутi Їглава
Заяви на навчання
Абітурієнт подає заяву на навчання на сайті
www.vspj.cz/eprihlaska, де згодом отримає вказівки
для сплати плати за діяльність, яка пов’язана з
приймальними іспитами
Вступні іспити
GG тест

на комп’ютері на знання англійської або
німецької мови за вибором студента
GG тест на комп’ютері
з загальних знань (на
спецiалiзацiї Фінанси та менеджмент і Туризм)
GG Вступні
іспити проводяться в iнститутi
за адресою: вул.Толстего 16, Їглава.
На
виконання двох тестів надається 90 хвилин.
Для спецiалiзацiй Прикладна інформатика і
Комп'ютерні системи ці тести були скасовані.

ПРАКТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ
Заява про видачу візи / дозволу на
довгострокове перебування
На основi рішення про прийняття студент
подає заяву на отримання візи або дозволу на
довгострокове перебування в посольствіо Чеської
Республіки, у країні громадянином якої він є.
До заяви на візу / дозвіл на довгострокове
перебування також потрібно представити ще такі
два документи:
GG документ,

що підтверджує мету перебування в Чехії
(навчання) - видається на прохання в навчальному
закладі
GG підтвердження для проживання в Чехії – можливість
розміщення в гуртожитку Політехнічного iнституту
Їглава (для студентів старших 18-ти років)

Вартість проживання та плати за навчання
Щоб покрити основні витрати на харчування і
проживання студенту необхідно 250-300 євро
на місяць. На проживання в гуртожитках та
приватному секторі в Їглаві достатньо 2000-2500
крон на місяць.
Якщо навчання проводиться безкоштовно (якщо
стандартний перiод навчання не перевищив один
рiк).
Їдальня

Для всiх спецiалiзацiй закордоннi студенти повинні
пред´явити документ про знання чеської мови.

Студенти протягом навчального року можуть
обідати в Їдальні, яка знаходиться на території
iнституту. В 2014 році ціна обіду для студента
денної форми навчання становила 38 крон.

