Seznam dokumentů, které si student musí přivézt s sebou do České republiky pro NOSTRIFIKACI

Upozornění: Bez nostrifikace (uznání) Vašeho předchozího vzdělání nemůžete být v České republice přijati na vysokou
školu. Úspěšnou nostrifikaci nelze předem garantovat, závisí na rozhodnutí příslušných úřadů a předběžná rozhodnutí se
nevydávají. Obecně platí, že určité riziko neuznání předchozího (středoškolského) vzdělání mají žadatelé s výrazně kratší
dobou školní docházky oproti obvyklému standardu platném v České republice (což je 13 let ). Hodnotí se také rozsah
studia (počet hodin v jednotlivých předmětech). Studenti s menším rozsahem hodin, či o něco kratší docházkou musí
obvykle pro získání nostrifikace podstoupit rozdílovou zkoušku. Úspěšné složení takové zkoušky nelze předem
garantovat, nicméně studentům pomáháme organizováním doplňujících přípravných kurzů (za extra úhradu), které
zvyšují šanci na úspěšné složení takové zkoušky.

I. Doklady nutné pro nostrifikaci středoškolského vzdělání:
Originál (a ověřenou kopii*) dokladu o ukončení střední školy (maturitní vysvědčení).
Originál (a ověřenou kopii*) přílohy k tomuto vysvědčení (známky z jednotlivých předmětů); pokud nejsou
známky uvedeny přímo na vysvědčení.
3. Originály ( a ověřené kopie*) závěrečných ročníkových vysvědčení (známky z jednotlivých předmětů na konci
školního roku) za poslední 4 roky středoškolského studia.
4. Originál (a ověřenou kopii*) seznamu jednotlivých předmětů z každého školního roku s jejich časovou
dotací – tj. kolik hodin každého předmětu. (Pozor: Není možné uvést obecně skupinu předmětů, např.
„humanitní“. Je třeba uvést každý předmět zvlášť!) Počet hodin je nejlépe uvádět za školní rok. Tento seznam je
potřeba ze každý ze 4 posledních roků středoškolského studia. Pokud nemáte takový seznam ze všech 4 roků,
bezpodmínečně je vyžadován za poslední 2 roky studia, nicméně doporučuje se předložit doklady za všechny 4
roky (jinak se dá předpokládat předepsání většího počtu rozdílových zkoušek).
Studentům soukromých či církevních škol doporučujeme přivézt také licenzi školy. Dále je nutné, aby studenti, kteří
pocházejí ze země s jiným systémem známkování (v ČR je pětistupňový známkovací systém), přivezli převodní stupnici
známek (vysvětlení známkovacího systému v jejich zemi).
* Na úřadech si ponechávají ověřené kopie. Nicméně originály si musíte přivézt s sebou z důvodu, že některé úřady je
vyžadují k nahlédnutí. Tzn. ověřené kopie si můžete udělat již v ČR (ověření 1 strany = 30 CZK, tj. cca 1,5 EUR).
1.
2.

PŘEKLAD DOKUMENTŮ

Pro nostrifikaci musí být všechny dokumenty oficiálně přeloženy do českého jazyka. Doporučujeme udělat tyto
překlady oficiálním překladatelem až v České republice. Takové překlady jsou vždy uznány bez problémů.
(Překlad provedený v zahraničí doporučujeme pouze u velmi neobvyklých jazyků, pro které by mohlo být těžší najít v ČR
překladatele. Pokud je překlad ze zahraničí, musí být potvrzený českým velvyslanectvím. Případně si přivézt překlad do
angličtiny a překlad do českého jazyka pořídit v ČR.

OVĚŘENÍ DOKUMENTŮ

Dokumenty musí mít příslušný stupeň legalizace (liší se u jednotlivých zemí!). Někde je vyžadován pouze nižší stupeň
legalizace (apostila), t.j. razítko příslušného k tomu stanoveného úřadu (např. ministerstvo zahraničí nebo ministerstvo
spravedlnosti) v jiných zemích se vyžaduje vyšší stupeň (superlegalizace), t.j. navíc ještě ověření z velvyslanectví ČR.
Konzultujte, prosím, velvyslanectví ČR ve Vaší zemi pro více informací o nutném stupni legalizace Vašich dokumentů.
Pro některé země platí tzv. rovnocennost dokumentů, kdy legalizace není nutná (Haagská úmluva). Aktuálně platí
rovnocennost například pro tyto země: Rusko, Bělorusko, Ukrajina, Moldávie, Uzbekistán, Kyrgyzstán. V případě
nejasností kontaktujte velvyslanectví ČR ve Vaší zemi. Informace o zemích mezi kterými platí uznávání rovnocennost
dokumentů lze také najít na www.hcch.net

Dále si s sebou přivezte:
5.
6.

Kopie první stránky pasu (stránka s osobními daty) a kopie stránky s vízem.
Ověřená kopie rodného listu (někdy je na určitých úřadech vyžadován).

II. Nostrifikace bakalářského diplomu (studenti na NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ studium)



Originál (a ověřenou kopii*) diplomu a dodatek k diplomu (pokud je to jeho součást).
Originál (a ověřenou kopii*) seznamu všech vykonaných zkoušek (zápočtů) za celou dobu studia (pokud
jsou tyto informace v dodatku k diplomu, tzv. „Diploma Supplement“, stačí přïvézt pouze „Diploma Supplement“).

Doporučují se také sylaby jednotlivých předmětů (některé fakulty to vyžadují).
I studenti plánující navazující magisterské studium si mohou přivézt také dokumenty potřebné k nostrifikaci
středoškolského vzdělání pro případ, že by jim nebyl nostrifikován VŠ diplom a museli by se znovu hlásit na bakalářské
studium). Dokumenty musí být přeloženy a legalizovány tak, jak je uvedeno výše.
UPOZORNĚNÍ: V ceně kurzu je asistence pouze s jednou nostrifikací (tj. buď středoškolského studia, nebo
vysokoškolského diplomu). Pokud chcete asistenci pro dvě nostrifikace, za druhou asistenci doplatíte zvlášť přímo ve
Vašem studijním středisku.

III. Nostrifikace magisterského diplomu (studenti na DOKTORANDSKÉ studium)
1. Originál (a ověřenou kopii*) diplomu a dodatek k diplomu (pokud je to jeho součást).
2. Originál (a ověřenou kopii*) seznamu všech vykonaných zkoušek (zápočtů) za celou dobu studia.
3. Diplomovou práci (není nutno překládat, či ověřovat)
4. Doporučují se také sylaby jednotlivých předmětů (některé fakulty to vyžadují).
Pozn. Pro navázání kontaktu s příslušnou fakultou a posouzení, kde můžete své doktorandské studium realizovat je také
potřeba předložit téma Vaší disertační práce. Bude to od Vás vyžadováno již při podání přihlášky na přípravný kurz.

