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Vysoká škola ekonomická v Praze 

PRÁVNÍ ODDĚLENÍ 

nám. W. Churchilla 4 

Praha 3 

130 67 

 

 

 

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE 

APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC 

 

I. Osobní údaje o žadateli / Personal Data 

Jméno (příp. jména) / Name (Names): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Příjmení / Surname: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Všechna dřívější příjmení (např. rodné příjmení; změnu příjmení nutno doložit)1 /  

All former surnames (e.g. maiden name; necessary to document): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pohlaví / Sex: ……………………   Datum narození / Date of Birth: ………………....……............………… 

Místo a stát narození / Place and State of Birth: 

 ………………………..................………………........................………………………………………….............………… 

Státní příslušnost / Nationality: …………………………………………………………….............…………………… 
 

Rodné číslo, je-li přiděleno / Identity Number, if allocated:  

 ……………………………………………………………..…….........…………… 
 

                                                 
1
 Vyplňuje se, pokud je dřívější příjmení žadatele uvedeno na zahraničním vysokoškolském diplomu nebo jiných dokladech, 

které žadatel přikládá k žádosti. V takovém případě je třeba k žádosti připojit i doklad o změně příjmení. 
Complete only if the former surname of the applicant is specified in the foreign university diploma or other documents 
which the applicant attaches to the application. In this case you must attach to the application proof of name change. 

Otisk podacího razítka VŠE 
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Adresa místa trvalého pobytu (včetně poštovního směrovacího čísla, telefonu a emailu) / 

Permanent Residence Address (including postal code, phone number and email address):  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Adresa pro doručování písemností (včetně poštovního směrovacího čísla) / 

Address for Correspondence (including postal code): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 

II. Údaje o zahraničním vysokoškolském studiu žadatele / Foreign Education Data 

 

II./A - Údaje o zahraniční vysoké škole, na níž bylo studium žadatelem absolvováno / 

Attended Foreign University Data 

 

Stát, v němž má zahraniční vysoká škola své sídlo / 

Country of registered address of attended foreign university: 

……………………………………………..................................................…………………..........………………………....…… 

Název zahraniční vysoké školy v autentickém znění / 

Name of attended foreign university in authentic wording: 

………………………………………………………………………..................................................…………………..............……

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Název zahraniční vysoké školy přeložený do českého jazyka (není-li autentické znění v anglickém 

jazyce) / Name of attended foreign university translated to Czech language (if the authentic wording 

is not in English language): 

………………………………………………..................................................…………………..........………………………....……

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresa sídla zahraniční vysoké školy  / Registered address of attended foreign university: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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II./B - Údaje o skutečné délce studia absolvovaného žadatelem na zahraniční vysoké škole /  

Actual length of attended study programme/branch of study data 

 

Datum zahájení studia / Date of beginning of study:  ...…………………………………………………………… 

Datum ukončení studia / Date of graduation of study:  ...…………………………………………………………… 

 

II./C - Údaje o studijním programu/studijním oboru uskutečňovaném zahraniční vysokou školou, 

v němž žadatel své studium uskutečnil  / Attended study programme/branch of study data 

 

Název absolvovaného studijního programu/oboru (v autentickém znění) / 

Name of attended study programme/branch of study (in authentic wording): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Název absolvovaného studijního programu/oboru přeložený do českého jazyka (není-li autentické 

znění v anglickém jazyce) / Name of attended study programme/branch of study translated to Czech 

language (if the authentic wording is not in English language): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Délka standardní doby studia v daném studijním programu/oboru při průměrné studijní zátěži 

(vyjádřená v akademických rocích) / Standard length of study of attended study programme/branch 

of study with standard workload (in academic years): ……………….......... 

Udělený akademický titul a jeho zkratka / Academic Title obtained and its abbreviation: 

………................................................................................................................................... 

Typ studia / Type of study: 

bakalářský/bachelor - magisterský/magister - doktorský/doctorate2 

 

Jazyk, v němž bylo studium uskutečňováno / Language of study:  

………................................................................................................................................... 

 

Forma studia / Form of study:  

prezenční/full-time  – distanční/distance – kombinovaná/combination of these3 

 

 

 

                                                 
2
 Nehodící se škrtněte / Delete as appropriate 

3
 Nehodící se škrtněte / Delete as appropriate 
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III. Údaje o obsahově obdobném studijním programu/oboru, se kterým má být 

zahraniční vzdělání srovnáno / Study programme/branch of study to be compared 

 

Název studijního programu/oboru / Name of study programme/branch of study: 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Fakulta, na které je tento studijní program/obor uskutečňován 

Faculty by which this study programme/branch of study is provided: 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

IV. Seznam dokumentů přiložených žadatelem k žádosti / List of Attachments 

  
  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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V. Závěrečné prohlášení / Closing Declaration 

  

Prohlašuji, že všechny informace uváděné mnou v této žádosti jsou správné a pravdivé a že přiložené 

dokumenty se vztahují k mé osobě. 

Hereby I declare that all information provided by me in this application is correct and true and that 

attached documents are related to my person. 

 

 

V / In ………….............….. dne / date …….....…............…. 

 

         …………………………………………………………... 

        Podpis žadatele / Signature of Applicant 
 

 


