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Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akreditovaných studijních 
programech Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT MÚVS 
 
V souladu s Podmínkami přijímacího řízení je povinností všech cizinců (kromě občanů 
Slovenské republiky), kteří se hlásí do studijních programů ČVUT MÚVS, doložit potvrzení 
o znalosti českého jazyka, a to buď: 
 

• úředně ověřenou kopií dokladu o vykonané maturitní nebo státní zkoušce z českého 
jazyka, 
nebo 

• vysokoškolským diplomem, tj. úspěšné absolvování bakalářského, magisterského či 
doktorského studijního programu vyučovaného v	českém jazyce, 
nebo 

• úředně ověřenou kopií potvrzení o vykonání zkoušky z českého jazyka na stupni B2 
dle	Společného evropského referenčního rámce pro jazyky na oddělení jazykových 
studií ČVUT MÚVS, příp. na fakultách ČVUT v	Praze. Uchazeči, kteří úspěšně získali 
osvědčení B2 na fakultách ČVUT, budou ústně přezkoušeni z důvodu zaměření 
studijních programů ČVUT MÚVS a zjištění jejich studijních předpokladů. Poplatek za 
ústní přezkoušení činí 500 Kč. Ostatní uchazeči jsou povinni získat osvědčení B2  
v souladu s Podmínkami přijímacího řízení. Poplatek za vykonání kompletní zkoušky B2 
na MÚVS ČVUT činí 2 500 Kč. 
 

Povinností těchto uchazečů je získat požadované úředně potvrzené osvědčení, nejpozději však 
do termínu jejich zápisu do prvního ročníku studia na ČVUT MÚVS. 
 
Standardizovaná zkouška z češtiny 
 
Zájemcům o studium na ČVUT v Praze a dalších českých vysokých školách nabízíme možnost 
vykonat certifikovanou zkoušku z českého jazyka podle Společného evropského referenčního 
rámce pro jazyky (SERRJ). 
 
Jak se přihlásit ke zkoušce: 
Uchazeč se může přihlásit nejpozději 24 hodin před termínem konání zkoušky. Koná-li se 
zkouška v pondělí, přijímáme přihlášky do pátku, 12.00 h. 
Termíny zkoušek průběžně aktualizujeme, vypisujeme obvykle 1-2 termíny měsíčně. Sledujte 
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prosím naše webové stránky, kde najdete také přihlášku ke zkoušce, 
http://www.muvs.cvut.cz/zajemci-o-studium/jazykove-vzdelavani/jazykove-zkousky-cestina-
anglictina-nemcina/ 
 
Termíny ústního přezkoušení, v případě certifikátu B2 vydaného jinou fakultou ČVUT v Praze, se 
shodují s termíny zkoušek. 
 
V případě dotazů kontaktujete prosím: 
jaspex@muvs.cvut.cz	
tel. +420 224 355 018 
 
 
S	pozdravem 
 
 
 
Ing. Pavel Andres, Ph.D. 
Koordinátor pro studijní záležitosti 


