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PŘIJÍMÁNÍ ABSOLVENTŮ VOŠ A STUDENTŮ PŘESTUPUJÍCÍCH Z JINÝCH VŠ
Opatření rektora č. 63 ze dne 15.9.2008
Rektor VŠRR může na základě par. 49, odst. (3), části páté, zákona č. 11/1998 Sb. O
vysokých školách,
1. přijmout ke studiu na VŠRR uchazeče, kteří absolvovali studijní program nebo jeho
část na jiné VŠ v ČR nebo v zahraničí, nebo absolvovali akreditovaný vzdělávací
program nebo jeho část na VOŠ v ČR nebo v zahraničí a uznat zkoušky
z absolvovaných předmětů na shora uvedených studijních či vzdělávacích programech
jestliže:
a) se shoduje obsah anotace předmětu absolvovaného na VOŠ či obsah sylabu
předmětu absolvovaného na jiné VŠ s obsahem sylabu předmětu vyučovaného
na VŠRR,
b) časová dotace předmětu na VOŠ, či jiné VŠ je nejméně stejná jako na VŠRR,
c) uchazeč o studium prokáže ověřovacím testem z předmětů, jejichž obsah a
časová dotace se shodují, úroveň znalostí, které odpovídají požadavkům na
složení zkoušky z daného předmětu na VŠRR,
- je-li ověřovací test ohodnocen 75% a více % je uchazeči uznána zkouška se
stejným hodnocením jako dosáhl na VOŠ nebo jiné VŠ,
- je-li ověřovací test hodnocen 60% – 74% je předmět uznán a hodnocen známkou
„dobře“.
2. Rektor VŠRR přijímá uchazeče do 1. ročníku a uznává zkoušky a zápočty z předmětů
při splnění podmínek ad 1a, b, resp.c .
3. Pokud uchazeč vykonává nebo vykonal praxi v rozsahu a zaměření odpovídající praxi
požadované na VŠRR, je mu tato praxe uznána zápočtem/ zápočty.
4. O uznání zkoušku z jiné VŠ při splnění ad 1a,b, rozhoduje garant předmětu na VŠRR,
v případě odvolání studenta proti zamítnutí uznání zkoušky, rozhoduje rektor VŠRR
5. Dle rozsahu časové dotace výuky cizího jazyka na VOŠ či jiné VŠ je možné uznat
zápočet z cizího jazyka. Zkoušku z cizího jazyka lze uznat při předložení potvrzení o
vykonání státní zkoušky z jazyka nebo jiného certifikátu potvrzujícího potřebnou
úroveň znalostí odpovídající úrovni požadované na VŠRR. O uznání zkoušky z cizího
jazyka rozhoduje garant předmětu na VŠRR, v případě odvolání studenta proti
zamítnutí uznání zkoušky, rozhoduje rektor VŠRR. Absolutorium z cizího jazyka na
VOŠ podléhá přezkoušení uchazeče na VŠRR z daného cizího jazyka komisí katedra
jazyků VŠRR.

