У політехнічному iнституті
Їглава навчання здійснюється
на чеській мові

Навчальні програми
Економіка та менеджмент
→ спецiалiзацiя ,,фінанси та менеджмент’’ (денна та заочна форми навчання)
→ спецiалiзацiя ,,туризм’’ (денна та заочна форми навчання)
Електротехніка та Інформатика
→ спецiалiзацiя ,,комп’ютерні системи’’ (денна та заочна форми навчання)
→ Прикладні науки (денна форма навчання)
Піклування
→ медсестра (денна та заочна форми навчання)
Акушерство
→ акушер (денна та заочна форми навчання)
Соціально-медична опіка
→ медичний соціальний працівник (денна форма навчання )
Термін навчання 3 роки.
Чеські та іноземні студенти, які зарахованi до навчальних програм, що проводяться на чеській мові,
навчаються безкоштовно.

Умови прийняття
Іноземний абітурієнт, який хоче навчатися в Політехнічному iнституті Їглава за навчальною програмою
на чеській мові, зобов’язаний володіти чеською мовою на високому рівні.
Передумовою для прийняття на навчання є здані іспити після закінчення школи, підтвердження для
навчання та вступних іспитів. Всі студенти повинні підтвердити право на навчання, коли представлять
документ про успішно здані випускні іспити (нотаріально завірена ксерокопія атестату зрілості, та
нострифікація) цей документ про прийняття повинні подати при зарахуванні на навчання.

Заява для навчання у політехнічному iнституті
Абітурієнт реєструється за допомогою електронної заяви, де також після успішно виконаної реєстрації
абітурієнт отримує настанови для передплати складання вступних іспитів.
Плата за дії пов’язані з вступною кампанією для бакалаврського навчання при поданні електронної
заяви становить 450 крон.
Закінчення заяв та терміни вступних іспитів
1.етап

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Подання електронної заяви

30. 4. 2015

30. 4. 2015

Вступні іспити проводяться

9. - 10. 6. 2015

9. - 11. 6. 2015

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Подання електронної заяви

20. 7. 2015

20. 7. 2015

Вступні іспити проводяться

12. - 13. 8. 2015

12. - 13. 8. 2015

2.етап

Вступні іспити проводяться у приміщенні iнституту на вул. Толстего 16, м.Їглава. Абітурієнт повинен
пред’явити документ (закордонний паспорт), який засвiдчує його особу. Атестат зрілості потрібно
пред´явити після запису на навчання.

Що включає в себе вступний іспит?
1.
Туризм, Фінанси та менеджмент
Умовою прийому є успішне складання двох вступних іспитів :
- іспит на загальні знання
- іноземна мова (англійська або німецька)
2.

Акушер, Медсестра

Умовою прийому є успішне складання вступних іспитів з технічних дисциплін (анатомія, психологія),
загальних академічних знань та однієї іноземної мови ( англійська або німецька), а також потрібно
пред’явити підтвердження медичної кваліфікації. Для спеціальності «Медсестра» на заочній формі
навчання необхідна практика у відповідній галузі.
3.

Медичний соціальний працівник

Умовою прийому є успішне складання вступних іспитів з основ соціальних наук, психології, соціології,
філософії, біології та загальних академічних знань.
4.

Прикладна інформатика, Комп’ютерні системи

Bступні іспити були скасовані. Незважаючи на це абітурієнт повинний підтвердити знання чеської мови.
У випадку, якщо не проводяться вступні іспити абітурієнт зобов’язаний продемонструвати свої знання
чеської мови ( іспит з чеської мови в Політехнічному інституті)
Умови вступу та обсяг вступних іспитів, можна знайти на сайті www.vspj.cz – zájemce o studium – název
vybraného oboru – „Podmínky přijímacího řízení“.

Зарахування на навчання
Абітурієнти, що задовiльнили вимоги для вступу, умовно зараховуються на навчання до того часу, поки
не пред´являть атестат зрiлостi та нострифікацію.

Запис на навчання
Умовно прийнятий абітурієнт сам обирає термiн запису на навчання. Для закордонних абітурієнтів
буде оголошено більше термінів для запису одразу пiсля двох етапiв вступної кампанiї.

Підтвердження знання чеської мови

Документи для візи / дозволу на довгострокове проживання

Знання чеської мови на всіх кафедрах підтверджується успішним складанням іспиту з чеської мови
або сертифікатом про знання мови , котрий абітурієнт повинен надати під час запису на навчання.
Іспит з чеської мови проводиться в інституті. Детальнішу інформацію знайдете за адресою
https://www.vspj.cz/zajemce-o-studium/obecne-informace/cizi-statni-prislusnici

На підставі рішення про прийняття на навчання студент подає заяву на видачу візи або дозвіл на
довгострокове перебування в посольствi Чеської Республіки, в країні, громадянином якої він є.
До заяви на видачу вiзи / дозволу на довгострокове перебування слід додати такі документи:
1) Документ, що підтверджує мету перебування у Чеській Республіці (навчання)
Документ про прийняття на навчання / умовного зарахування - за запитом абітурієнта навчальний
вiддiл iнституту оформить та надiшле цей документ. Запит надсилайте на електронну адресу:
studijni@vspj.cz .
2) Документ про надання проживання на території Чехії.
Закордонні студенти подають запит про підтвердження на проживання шляхом подання запиту у
міжнародний відділ.

3) Визнання закордонної (середньої) освіти
Визнанням рівноцінності та визнанням дійсності закордонної освiти (нострифікація) займаються
регіональні відділення. Детальний процес та необхідні документи, які потрібно пред´явити для
нострифікації, знайдете на сторінках
http://www.kr-vysocina.cz/uznavani-zahranicniho-vzdelani/d-4003666/p1=9086
У регіональному відділенні Височіна цим займається:
магістр Карла Прокешова - prokesova.k@kr-vysocina.cz
магістр Даніел Тртік - trtik.d@kr-vysocina.cz

ECTS
Кредитна система навчання, що використовується в iнститутi, сумісна з європейською системою.
Навчальне навантаження на бакалавра становить 180 кредитів протягом термiну навчання.
Згідно з Навчальним кодексом та порядком складення iспитiв кількість отриманих кредитів є умовою
для успішного переведення студентів на наступний семестр і однією з умов для успішного завершення
навчання відповідно до відповідної навчальної програми. Кількість отриманих кредитів впливає на
право на надання стипендії за успiхи в навчаннi і можливість завершити частину навчання за кордоном
у рамках програми Erasmus.

Навчання іноземної мови, навчання предметів на іноземній мові
Іноземні мови є обов’язковими предметами всіх навчальних планів. На кафедрі туризму обов’язковими
є дві мови, інші можна вибрати. Пі час навчання студент, який навчається на денній формі, повинен
відвідувати принаймні одну навчальну дисципліну на іноземній мові.

Професійна практика
Частиною всіх акредитованих навчальних планів є обов’язкова професійна практика. Тривалість
практики може тривати від 12 до 22 тижнів залежно від кафедри. На практиці за кордоном можливо
отримати стипендію за програмою Erasmus+.

Стипендія, стипендiя за успіхи у начаннi та стипендiя на житло
Визнання та виплата стипендій визначаються навчальним закладом. Стипендія не покриває витрати,
пов’язані з навчання.

Переведення з iнших iнститутiв
Переведення з iншого вищого навчального закладу (ВНЗ) можливе. Основною умовоє є ідентична
кафедра та ідентичні вступні іспити на обидвох ВУЗах.

Визнання предметів з інших iнститутів
Студент, який навчався в iншому ВНЗ та хоче подати заяву про визнання предметів з попереднього
навчання, може після початку навчання в Полiтехнiчному iнститутi подати заяву про їх визнання
відповідно до навчального плану Полiтехнiчного iнституту.

Erasmus+ стипендія
Erasmus+ стипендія на перебування з метою навчання та робоча практика за кордоном
Студенти Полiтехнiчного iнституту можуть отримати семестральнi стипендії на навчання та робочу
практику за програмою Erasmus+. Iнститут підписав більше 35 угод з вищими навчальними закладами
по всій Європі. Студенти можуть провести один семестр у Бельгії, Болгарії, Данії, Фінляндії, Франції,
Хорватії, Литві, Латвії, Німеччини, Нідерландах, Норвегії, Польщі, Португалії, Австрії, Греції, Словаччини,
Словенії, Іспанії, Туреччини і Великобританії. Це навчання за кордоном повністю визнані Полiтехнiчним
iнститутом та вказані у Додатку до диплома.

International Business Week
Студенти кафедр ,,Фінанси та управління’’ і ,,Туризм’’ можути обрати предмет за вибором International
Business Week. У рамках цього предмету студенти на тиждень їдуть за кордон, де беруть учась у проектах
міжнародних команд (Бельгія, Данія, Фінляндія, Франція, Латвія, Нідерланди, Португалія, Україна).

Закінчення навчання
Для отримання квалiфiкацiї бакалавра (BC) студенти повинні вивчити всі необхідні предмети, набрати
мінімум 180 кредитів, завершити один предмет на іноземнiй мовi та здати державні іспити. Державний
іспит складається з екзамену із спецiалiзацiї та захисту дипломної роботи.

Додаток до диплому
Всім випускникам разом з дипломом безкоштовно видається двомовний (чесько-англійський) додаток
до диплому.

Випускники
Випускники iнституту продовжують навчання в магістратурi або займають посади середніх керiвникiв
у компаніях та державнiй сферi. Безробітність випускникiв iнституту, зазвичай, низька: вона становить
близько 10%. У Чеській Республіці та за кордоном випускники технічних факультетiв користуються
великим попитом.

Вартість проживання
Вартість проживання у Чехії є нижчою, ніж в інших країнах Євросоюзу. Для покриття основних витрат
на їжу та житло студенту достатньо 250-300 євро на місяць. Житло в гуртожитку та приватному секторі
(кiмната для 2-3 осiб) становить в Їглаві 2000-2500 крон в місяць.

Їдальня
Студенти можуть протягом начального року обідати в їдальні, яка знаходиться на території iнституту. В
2014 році ціна обіду становила 38 крон.

Гуртожиткок
Студенти денної форми навчання, які зацікавлені проживати в гуртожитку Полiтехнiчного iнституту,
можуть подати заяву на проживання, яка є складовою частиною даних абiтурiєнта на зарахування на
навчання (електронна заява). Це потрібно зробити одразу після зарахування на навчання, тому що
кількість місць обмежена.
Заставою студенти підтверджують бронювання житла. Обов’язкова застава на бронювання житла
становить 2 200 крон. Застава буде повернена на рахунок, з якого вона була оплачена протягом 30 днів
з моменту припинення проживання.
Внесення застави слід здійснювати для:
Студентів 1 етапу вступних іспитів не пізніше 08. 2015
Студентів 2 етапу вступних іспитів не пізніше 08. 2015

Контакти
Полiтехнiчний iнститут Їглава
Толстего 16, 586 01 м. Їглава
www.vspj.cz
Навчальний відділ
ел-пошта: studijni@vspj.cz
телефон: +420 567 141 181
Міжнародний відділ
ел-пошта: international.office@vspj.cz
телефон: + 420 567 141 207

