1 Основні положення
Відповідно до Закону № 67/2022 Зводу «Про заходи у сфері освіти у зв'язку
зі збройним конфліктом на території України, спричиненим вторгненням
військ Російської Федерації» (далі «Закон»), та на виконання рішення Ради
(ЄС) 2022/382 від 04 березня 2022 року відповідно до ст. 5 Директиви
2001/55/ES, я встановлюю спеціальні правила для студентів та абітурієнтів
із тимчасовим захистом у Чеській Республіці та громадян України.

2 Визначення студентів та абітурієнтів, на котрих
поширюються ці спеціальні правила
1) «Іноземець» відповідно до § 1 ч. 1 Закону — це громадянин, котрому
надано тимчасовий захист у Чеській Республіці. Цей факт
підтверджується документом заявника про тимчасовий захист у Чеській
Республіці (візою) або дозволом на проживання в Чеській Республіці
з метою надання тимчасового захисту в Чеській Республіці
у Навчальному відділі Вищої політехнічної школи в Їглаві (далі VŠPJ).
2) «Громадянин України» згідно з § 8 ч. 3 Закону, який не є іноземцем,
зазначеним у § 1 ч. 1 Закону, має підтвердити своє громадянство
пред’явленням посвідчення особи у Навчальному відділі VŠPJ.
3) Документи, що підтверджує статус «Іноземець» чи «Громадянин
України», абітурієнт має пред’явити у Навчальному відділі VŠPJ не
пізніше кінцевого терміну подання заяв на окремі кола вступної
кампанії.

3 Вступна кампанія в 2022/2023 академічному році
1) Для іноземців або громадян України VŠPJ може встановлювати інші
умови вступу на навчання відповідно до § 49 Закону «Про вищі
навчальні заклади», тобто визначити дату та спосіб перевірки
виконання умов прийому на навчання або іншу форму, рамкового
змісту чи критеріїв оцінювання вступного іспиту, для
• фізичних осіб,
• спеціально визначених груп,
• загалом для всіх зацікавлених абітурієнтів.
Ці умови мають бути затверджені Академічним сенатом VŠPJ та
опубліковані звичайним способом; обов’язок публікувати їх заздалегідь

відповідно до § 49 ч. 5 Закону «Про вищі навчальні заклади» відповідно
до § 8 ч. 1 абз. а) Закону щодо них не застосовується.
2) Документом, що підтверджує отриману освіту, є атестат про повну
середню освіту або бакалаврський диплом, котрий передбачає
подальшу магістерську програму. Атестат/диплом відповідно до § 8 ч. 1
абз. b) Закону можна замінити декларацією, котра містить такі
відомості: ім'я та прізвище абітурієнта, дату народження, місце
постійного
проживання,
адресу
для
кореспонденції,
спеціальність/програму, на котру подається абітурієнт, назву закінченої
школи, місцезнаходження закінченої школи, тип отриманої освіти,
назву закінченої навчальної програми/спеціальності, дату видачі
диплома або принаймні рік закінчення, або будь-яка іншу інформацію,
яку може надати абітурієнт для опису вищезазначеного документа.
Декларацію необхідно подати чеською або англійською мовою.
3) Якщо документ, що підтверджує здобуття освіти, включаючи
декларацію, не нострифікований, VŠPJ забезпечує його нострифікацію.
VŠPJ нострифікує університетський диплом, розгляд атестата про повну
середню освіту проводитиметься ЗВО з інституційною акредитацією на
підставі договору між VŠPJ та цим ЗВО.
4) Документи, що підтверджують здобуту освіту, необхідно подати до
Навчального відділу VŠPJ згідно з РР № 66/2021 на 2022/2023
академічний рік не пізніше 15 вересня 2022 року. У разі, якщо
абітурієнт буде подавати заяву про нострифікацію документів за
допомогою VŠPJ, слід подати необхідні документи до навчального
відділу VŠPJ до 12 серпня 2022 року включно.
5) Вся інформація щодо вступної кампанії, включаючи дати окремих кіл,
розміщена на сайті VŠPJ.

4 Оплата та збори
1) Іноземці та громадяни України відповідно до § 8 ч. 8 абз. d) Закону
звільнені від сплати за
a. дії, пов'язані зі вступною кампанією, встановленої Рішенням ректора
№ 66/2021, в сумі 650 крон,
b. перевищення стандартного терміну навчання
передбаченої Статутом VŠPJ, в сумі 10 000 крон

на

один

рік,

2) Відповідно до § 9 Закону іноземці звільняються від збору за
нострифікацію отриманої освіти. Це звільнення не поширюється на
громадян України, які не є іноземцями у розумінні § 1 ч. 1 Закону.

5 Переривання навчання
1) Переривання навчання з причин, пов'язаних із збройним конфліктом на
території України, спричиненим вторгненням військ Російської
Федерації, регулюється Положенням про навчання та проведення
іспитів VŠPJ, ст. 18, п. 1с. Рішення щодо заяви про переривання приймає
проректор з навчальної роботи.
2) Таке переривання навчання відповідно до § 8 ч. 1 абз. e) Закону не
зараховується до загального періоду переривання навчання,
передбаченого ст. 18 ч. 7 Положення про навчання та проведення
іспитів.
3) Навчання припиняється на невизначений термін, але не довше, ніж на
термін дії Закону. Для повернення до навчання студент має подати
заяву про повторне зарахування на навчання не пізніше 30 днів з
моменту закінчення дії Закону.
4) Відповідно до ст. 18 ч. 9 Положення про навчання та проведення
іспитів особа на час переривання навчання не є студентом. Вона стає
студентом з дня подання заяви про повторне зарахування на навчання.

6 Заключні положення
Абітурієнтам, на котрих поширюється звільнення від сплати збору за дії,
пов’язані із вступною кампанією згідно з ст. 4 ч. 1 абз. а), і котрі внесуть
оплату до дати закінчення кола, за їхньою заявою оплату буде повернено.
Форма заяви на повернення оплати буде надіслана абітурієнтам
електронною поштою після закінчення відповідного кола вступної
кампанії.

