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Opatření rektora JU  
k uznávání dokladů o vysokoškolském vzdělání a kvalifikaci získaných v zahraničí 

 
 
1. Toto opatření vychází ze znění § 89 zákona č. 111/1998 Sb., z dokumentu „Úmluva o uznávání 

kvalifikací týkajících se vysokoškolského vzdělávání v evropském regionu (Lisabon, 1997)“ a z 
navazujícího metodického pokynu „Postup při uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání a 
kvalifikace v České republice“. 

2. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích je kompetentním orgánem pro uznávání dokladů 
o vysokoškolském vzdělání a kvalifikaci ve studijních programech, které jsou na JU akreditovány. 
Po kontrole úplnosti všech požadovaných dokladů předá rektorát žádost k  posouzení děkanovi 
fakulty nebo řediteli ústavu, které garantují odpovídající studijní program. Právník JU odpovídá za 
to, aby posuzování žádostí bylo v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je ČR vázána 
v oblasti uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace.    

3. Děkan fakulty nebo ředitel ústavu se na základě žádosti předané rektorátem písemně vyjádří do 15 
dnů k následujícím bodům: 
- k porovnání studijního programu uskutečňovaného na JU a studijního programu, který žadatel 

absolvoval, 
- k charakteristice vysoké školy, na níž bylo vzdělání dosaženo, 
- k posouzení, zda má nebo nemá být kvalifikace uznána, s podrobným zdůvodněním. 

4. Uznání zahraniční kvalifikace by mělo být přiznáno, pokud nebyly shledány podstatné rozdíly 
mezi posuzovanou kvalifikací a relevantní kvalifikací v České republice. 

5. V případě, že není možné kvalifikaci uznat, měl by děkan fakulty nebo ředitel ústavu uvažovat 
o uznání části studia v souvislosti s možností dokončení studia v rámci studijních programů 
uskutečňovaných fakultou nebo ústavem. Pouze tehdy, když děkan fakulty nebo ředitel ústavu 
shledá nemožným přiznat i část studia, navrhne rektorovi JU odmítnutí žádosti. 

6. Jestliže se názor děkana fakulty nebo ředitele ústavu liší od uznání požadovaného žadatelem, 
obsahuje vyjádření transparentní zdůvodnění a popis kroků, které má žadatel učinit, aby vzdělání a 
kvalifikace mohly být uznány. 

7. Text „Úmluvy o uznávání kvalifikací týkajících se vysokoškolského vzdělávání v evropském 
regionu (Lisabon, 1997)“ je uložen na webové stránce www.csvs.cz. Navazující metodický pokyn  
„Postup při uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v  České republice“ je 
uložen na rektorátu JU, fakultách a ústavech JU, které jsou povinny se jím řídit. 
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