1 Основні положення
Відповідно до положень §49 Закону № 111/1998 Зводу «Про вищі навчальні заклади та про
внесення змін до інших законів (Закон «Про вищі навчальні заклади») в чинній редакції, я
встановлюю умови вступної кампанії на 2022/2023 академ. рік.

2 В 2022/2023 академ. рік вступна кампанія на навчання
відбудеться за освітніми спеціальностями/програмами
2.1 Бакалаврські освітні спеціальності/програми
•

Бакалаврська освітня програма «Акушерство» (В 5349), спеціалізація «Акушерка»
(5341R007), денна форма навчання

•

Бакалаврська освітня програма «Сестринська справа» (B 5341), спеціалізація «Медична
сестра загальної практики» (5341R009), денна та комбінована форми навчання

•

Бакалаврська освітня програма «Охорона здоров'я та соціальна допомога»
(B0988P240003), денна та комбінована форми навчання

•

Бакалаврська освітня програма «Туризм» (В1015П050003), денна та комбінована форми
навчання

•

Бакалаврська освітня програма «Фінанси та менеджмент» (B0413P050003), денна та
заочна форми навчання

•

Бакалаврська освітня програма «Прикладна інформатика» (B0613P140001), денна та
заочна форми навчання

•

Бакалаврська освітня програма «Прикладна техніка для промислової практики»
(B0715P270001), денна та заочна форми навчання

•

Бакалаврська освітня програма «Прикладна інженерія» (B0715P270004), денна та
заочна форми навчання

2.2 Подальші магістерські освітні програми
•

Магістерська освітня програма «Прикладна техніка для промислової практики»
(N0715P270002), денна та заочна форми навчання

3 Умови прийому на навчання
3.1 Порядок прийому на бакалаврські освітні спеціальності/програми зі
складанням вступного іспиту
3.1.1

Акушерка (5341R007), денна форма навчання

Умовами вступу на навчання є:
•

здобуття повної середньої освіти (отримання свідоцтва/атестата про повну середню
освіту),

•

придатність до навчання, підтверджене на вступному іспиті (рівень знань в об’ємі повної
середньої освіти):
o Комп'ютерний тест з предметів по спеціалізації (біологія людини, психологія) та
загальної придатності до навчання (макс. 50 балів),

o
•
•

3.1.2

усна співбесіда – перевірка знань з біології людини та мотивації абітурієнта (макс.
50 балів),

підтвердження медичної придатності до навчання за спеціальністю «Акушерство».
Умовою для вступу абітурієнтів, котрі є іноземними громадянами (за винятком словаків),
є також володіння чеською мовою. Володіння можна підтвердити документом про
складання державного іспиту з чеської мови (або свідоцтвом/атестатом про повну
середню освіту чеської середньої школи) або під час співбесіди на вступному іспиті у
Вищій політехнічній школі в Їглаві (VŠPJ) (розуміння усного мовлення, вміння спілкуватися
та розповісти про мотивацію, очікування та безпосередні потреби студента).
Медична сестра загальної практики (5341R009), денна форма навчання

Умовами вступу на навчання є:
•

здобуття повної середньої освіти (отримання свідоцтва/атестата про повну середню
освіту),

•

придатність до навчання, підтверджене на вступному іспиті (рівень знань в об’ємі повної
середньої освіти):
o Комп'ютерний тест з предметів по спеціалізації (біологія людини, психологія) та
загальної придатності до навчання (макс. 50 балів),
o усна співбесіда – перевірка знань з біології людини та мотивації абітурієнта (макс.
50 балів),

•

підтвердження медичної придатності до навчання за спеціальністю «Медична сестра
загальної практики».
Умовою для вступу абітурієнтів, котрі є іноземними громадянами (за винятком словаків),
є також володіння чеською мовою. Володіння можна підтвердити документом про
складання державного іспиту з чеської мови (або свідоцтвом/атестатом про повну
середню освіту чеської середньої школи) або під час співбесіди на вступному іспиті
(розуміння усного мовлення, вміння спілкуватися та розповісти про мотивацію,
очікування та безпосередні потреби студента).

•

3.1.3

Медична сестра загальної практики (5341R009), комбінована форма навчання

Умовами вступу на навчання є:
•

здобуття повної середньої освіти (отримання свідоцтва/атестата про повну середню
освіту),

•

придатність до навчання, підтверджене на вступному іспиті (рівень знань в об’ємі повної
середньої освіти):
o Комп'ютерний тест з предметів по спеціалізації (біологія людини, психологія) та
загальної придатності до навчання (макс. 50 балів),
o усна співбесіда – перевірка знань з біології людини та мотивації абітурієнта (макс.
50 балів),

•

підтвердження медичної придатності до навчання за спеціальністю «Медична сестра
загальної практики».
досвід роботи за спеціальністю «Медична сестра загальної практики» не менше двох
років.
Умовою для вступу абітурієнтів, котрі є іноземними громадянами (за винятком словаків),
є також володіння чеською мовою. Володіння можна підтвердити документом про
складання державного іспиту з чеської мови (або свідоцтвом/атестатом про повну
середню освіту чеської середньої школи) або під час співбесіди на вступному іспиті
(розуміння усного мовлення, вміння спілкуватися та розповісти про мотивацію,
очікування та безпосередні потреби студента).

•
•

3.1.4

Охорона здоров'я та соціальна допомога (B0988P24003), денна та комбінована форми
навчання

Умовами вступу на навчання є:
•

здобуття повної середньої освіти (отримання свідоцтва/атестата про повну середню
освіту),

•

придатність до навчання, підтверджене на вступному іспиті (рівень знань в об’ємі повної
середньої освіти):
o Комп'ютерний тест з предметів по спеціалізації (основи суспільних наук,
психологія, філософія, соціологія, біологія) та загальної придатності до навчання
(макс. 50 балів),
o усна співбесіда – перевірка культурного, політичного та соціального рівня
абітурієнта, здатності до незалежних суджень та мотивації до навчання (макс. 50
балів),
o У випадку підтвердженої відповідними документами діяльності абітурієнта щодо
попереднього досвіду, особистого розвитку або на користь суспільних інтересів
(наприклад, волонтерська діяльність, практика у сфері соціальної роботи чи
суміжній сфери, навчання за кордоном, державний іспит з іноземної мови)
можуть бути надані додаткові бали у максимальній кількості 20 балів, котрі
додаються до результатів усного іспиту,

•

підтвердження медичної придатності до навчання за спеціальністю «Охорона здоров'я та
соціальна допомога».

•

Умовою для вступу абітурієнтів, котрі є іноземними громадянами (за винятком словаків),
є також володіння чеською мовою. Володіння можна підтвердити документом про
складання державного іспиту з чеської мови (або свідоцтвом/атестатом про повну
середню освіту чеської середньої школи) або під час співбесіди на вступному іспиті
(розуміння усного мовлення, вміння спілкуватися та розповісти про мотивацію,
очікування та безпосередні потреби студента).

3.2 Порядок прийому на бакалаврські освітні спеціальності/програми без
складання вступного іспиту
3.2.1

Туризм (B1015P050003), обидві форми навчання

•

Умовами вступу на навчання є здобуття повної середньої освіти (отримання
свідоцтва/атестата про повну середню освіту).

•

Зарахування абітурієнтів на навчання здійснюється на підставі поданої заяви про
навчання та підтвердження здобуття повної середньої освіти. Максимальна кількість
студентів, зарахованих на освітню програму, може становити 450 в обох формах
навчання, при чому у комбінованій формі навчання вона може становити максимум 225.
Вирішальними для зарахування на навчання в межах максимальної кількості студентів є
дата та час подання заяви про навчання.

•

Умовою для вступу абітурієнтів, котрі є іноземними громадянами (за винятком словаків),
є також володіння чеською мовою. Володіння можна підтвердити документом про
складання державного іспиту з чеської мови (або свідоцтвом/атестатом про повну
середню освіту чеської середньої школи) або продемонструвати на вступному іспиті у
Вищій політехнічній школі в Їглаві здатність письмового спілкування чеською мовою
(макс. 20 балів), а потім на співбесіді – здатність розуміти усне мовлення, спілкуватися та
розповісти про мотивацію, очікування та безпосередні потреби студента (макс. 20 балів).

3.2.2

Фінанси та менеджмент (B0413P050003), обидві форми навчання

•

Умовами вступу на навчання є здобуття повної середньої освіти (отримання
свідоцтва/атестата про повну середню освіту).

•

Зарахування абітурієнтів на навчання здійснюється на підставі поданої заяви про
навчання та підтвердження здобуття повної середньої освіти. Максимальна кількість
студентів, зарахованих на освітню програму, може становити 450 в обох формах
навчання, при чому у комбінованій формі навчання вона може становити максимум 225.
Вирішальними для зарахування на навчання в межах максимальної кількості студентів є
дата та час подання заяви про навчання.

•

Умовою для вступу абітурієнтів, котрі є іноземними громадянами (за винятком словаків),
є також володіння чеською мовою. Володіння можна підтвердити документом про
складання державного іспиту з чеської мови (або свідоцтвом/атестатом про повну
середню освіту чеської середньої школи) або продемонструвати на вступному іспиті у
Вищій політехнічній школі в Їглаві здатність письмового спілкування чеською мовою
(макс. 20 балів), а потім на співбесіді – здатність розуміти усне мовлення, спілкуватися та
розповісти про мотивацію, очікування та безпосередні потреби студента (макс. 20 балів).

3.2.3

Прикладна інформатика (B0613P140001), обидві форми навчання

•

Умовами вступу на навчання є здобуття повної середньої освіти (отримання
свідоцтва/атестата про повну середню освіту).

•

Зарахування абітурієнтів на навчання здійснюється на підставі поданої заяви про
навчання та підтвердження здобуття повної середньої освіти. Максимальна кількість
студентів, зарахованих на освітню програму, може становити 250 в обох формах
навчання, при чому у комбінованій формі навчання вона може становити максимум 126.
Вирішальними для зарахування на навчання в межах максимальної кількості студентів є
дата та час подання заяви про навчання.

•

Умовою для вступу абітурієнтів, котрі є іноземними громадянами (за винятком словаків),
є також володіння чеською мовою. Володіння можна підтвердити документом про
складання державного іспиту з чеської мови (або свідоцтвом/атестатом про повну
середню освіту чеської середньої школи) або під час співбесіди на вступному іспиті у
Вищій політехнічній школі в Їглаві (VŠPJ) (розуміння усного мовлення, вміння спілкуватися
та розповісти про мотивацію, очікування та безпосередні потреби студента).

3.2.4

Прикладна техніка для промислової практики (B0715P270001), обидві форми навчання

•

Умовами вступу на навчання є здобуття повної середньої освіти (отримання
свідоцтва/атестата про повну середню освіту).

•

Зарахування абітурієнтів на навчання здійснюється на підставі поданої заяви про
навчання та підтвердження здобуття повної середньої освіти. Максимальна кількість
студентів, зарахованих на освітню програму, може становити 120 в обох формах
навчання, при чому у комбінованій формі навчання вона може становити максимум 60.
Вирішальними для зарахування на навчання в межах максимальної кількості студентів є
дата та час подання заяви про навчання.

•

Умовою для вступу абітурієнтів, котрі є іноземними громадянами (за винятком словаків),
є також володіння чеською мовою. Володіння можна підтвердити документом про
складання державного іспиту з чеської мови (або свідоцтвом/атестатом про повну

середню освіту чеської середньої школи) або під час співбесіди на вступному іспиті у
Вищій політехнічній школі в Їглаві (VŠPJ) (розуміння усного мовлення, вміння спілкуватися
та розповісти про мотивацію, очікування та безпосередні потреби студента).
3.2.5

Прикладна інженерія (B0715P270004), обидві форми навчання

•

Умовами вступу на навчання є здобуття повної середньої освіти (отримання
свідоцтва/атестата про повну середню освіту).

•

Зарахування абітурієнтів на навчання здійснюється на підставі поданої заяви про
навчання та підтвердження здобуття повної середньої освіти. Максимальна кількість
студентів, зарахованих на освітню програму, може становити 120 в обох формах
навчання, при чому у комбінованій формі навчання вона може становити максимум 60.
Вирішальними для зарахування на навчання в межах максимальної кількості студентів є
дата та час подання заяви про навчання.

•

Умовою для вступу абітурієнтів, котрі є іноземними громадянами (за винятком словаків),
є також володіння чеською мовою. Володіння можна підтвердити документом про
складання державного іспиту з чеської мови (або свідоцтвом/атестатом про повну
середню освіту чеської середньої школи) або під час співбесіди на вступному іспиті у
Вищій політехнічній школі в Їглаві (VŠPJ) (розуміння усного мовлення, вміння спілкуватися
та розповісти про мотивацію, очікування та безпосередні потреби студента).

3.3 Порядок прийому на подальші магістерські освітні програми зі складанням
вступного іспиту
3.3.1

Прикладна техніка для промислової практики (N0715P270002), обидві форми навчання

•

отримання бакалаврського ступеня освіти технічної спрямованості (успішно складений
державний випускний іспит у закладі вищої освіти)

•

придатність до навчання підтверджується мотиваційним листом, що міститиме:
o коротке обґрунтування зацікавленості у навчанні за програмою «Прикладна
техніка для промислової практики» у Вищій політехнічній школі в Їглаві (макс. 20
балів)
o опис взаємозв'язку між закінченою бакалаврською програмою/спеціалізацією та
програмою, на котру абітурієнт подає заяву про навчання (макс. 15 балів),
o огляд базових предметів, котрі вивчалися на бакалавраті (суттєвих з точки зору
програми, на яку вступає вступник) (макс. 15 балів).

•

Умовою для вступу абітурієнтів, котрі є іноземними громадянами (за винятком словаків),
є також володіння чеською мовою. Володіння можна підтвердити документом про
складання державного іспиту з чеської мови (або свідоцтвом/атестатом про повну
середню освіту чеської середньої школи) або під час співбесіди на вступному іспиті у
Вищій політехнічній школі в Їглаві (VŠPJ) (розуміння усного мовлення, вміння спілкуватися
та розповісти про мотивацію, очікування та безпосередні потреби студента).

4 Строки вступної кампанії
4.1 Освітні спеціалізації / програми зі складанням вступного іспиту
4.1.1

Строки подання заяв про навчання

1. коло – 11.05.2022
2. коло – 20.07.2022
3. коло – 24.08.2022
До закінчення строку подання e-заяв про навчання необхідно документально підтвердити:
•

практику (освітня спеціалізація Медична сестра загальної практики, комбінована форма),

•

довідку про медичну придатність (освітня спеціалізація/програми «медична сестра
загальної практики», «акушерка» та «охорона здоров'я та соціальна допомога», денна та
комбінована форми навчання)

•

мотиваційний лист (подальша магістерська освітня програма «прикладна техніка для
промислової практики», денна та комбінована форми навчання).

4.1.2

Строки вступних іспитів

1. коло – 31.05.2022–02.06.2022
2. коло – 03.08.2022 і 04.08.2022
3. коло – 07.09.2022

4.2 Освітні програми без складання вступного іспиту
4.2.1

Строки подання заяв про навчання

1. коло – 11.05.2022
2. коло (додаткове) – 20.07.2022
3. коло (додаткове) – 24.08.2022
Подання заяв у 2-му та 3-му додатковому колі допускається лише у випадку, якщо кількість
прийнятих абітурієнтів не буде досягнута на 1-му базовому колі вступної кампанії або ректор не
прийме рішення про скасування 2-го або 3-го додаткового колу вступної кампанії.
Повідомлення про те, чи буде проводитися 2-е або 3-є додаткове коло вступної кампанії,
оприлюднюється університетом не пізніше ніж за 15 днів до кінцевого терміну подання заяв на
2-е або 3-є додаткове коло вступної кампанії.

4.3 Іноземні громадяни
Дати проведення вступного іспиту з чеської мови або ж пред’явлення документу про державний
іспит з чеської мови
1. коло – 31.05.2022-02.06.2022
2. коло – 03.08.2022 і 04.08.2022
3. коло – 07.09.2022

5 Останній термін зарахування на навчання та підтвердження
отриманої освіти
Останній день ординарного зарахування на 2022/2023 навчальний рік – 15 вересня 2022 року.
Документи про отриману освіту (для бакалаврських освітніх програм: свідоцтво/атестат про
повну середню освіту або свідоцтво про нострифікацію, для подальших магістерських освітніх
програм: підтвердження про складання державного випускного іспиту) можна надати не пізніше
15 вересня 2022 року.

6 Плата за процедуру прийому
Плата за процедуру прийому становить 650 чеських крон, її потрібно внести не пізніше дати
закінчення прийому заяв. Подальші інструкції щодо оплати та вступної кампанії можна знайти в
роз’ясненнях до е-заяви.

7 Заява на навчання
У межах вступної кампанії приймаються лише електронні заявки на навчання у хакладі вищої
освіти, подані до встановленого строку. Ви можете знайти форму заявки за посиланням
https://www.vspj.cz/eprihlaska.
Заявки, подані поза установленим строком, та заяви, подані не в установленому порядку, будуть
залишені без розгляду.

8 Прикінцеві положення
Умови вступної кампанії на 2022/2023 академ. рік затверджено Академічним сенатом VŠPJ
08.12.2021 року.
Ректор з причин, що заслуговують на особливу увагу, залишає за собою право скасувати всю
вступну кампанію або її частину (тобто вступну кампанію на освітню програму, спеціалізацію чи
форму навчання).
За додатковою інформацією зверніться до навчальної частини, тел. 567 141 181 або електронна
пошта studijni@vspj.cz.
Це рішення діє на протягом вступної кампанії на 2022/2023 академ. рік.

