
Informace pro zájemce z Běloruska o studium na Jihočeské 

univerzitě v Českých Budějovicích (JU)   

 

Všeobecné informace pro zájemce o studium v akreditovaných programech  

na JU. 

Fakulty Jihočeské univerzity mají zájem přijmout běloruské studenty  

do akreditovaných studijních programů, pokud uchazeči splní požadavky 

přijímacího řízení pro vybraný studijní program. Informace o studijních 

programech na fakultách JU, o průběhu přijímacího řízení, jak postupovat při 

podávání přihlášky ke studiu na jednotlivých fakultách najdete na webových 

stránkách JU: 

V češtině: https://www.jcu.cz/uchazec-o-studium  

V angličtině: https://www.jcu.cz/study-at-usb/degree-students  

 

Kontakty 

Uchazeč o studium může kontaktovat přímo kontaktní osobu příslušné fakulty, 

která uskutečňuje uchazečem vybraný studijní program. 

V případě zájmu o studijní program v českém jazyce je třeba se obrátit na studijní 

oddělení fakult:  

 Ekonomická fakulta: studijni-ef@ef.jcu.cz 

 Filozofická fakulta: studijni@ff.jcu.cz 

 Pedagogická fakulta: studijni@pf.jcu.cz  

 Přírodovědecká fakulta: studijni@prf.jcu.cz 

 Teologická fakulta: studijni@tf.jcu.cz 

 Zemědělská fakulta: jurasek@zf.jcu.cz 

 Zdravotně-sociální fakulta: polenova@zsf.jcu.cz  

 Fakulta rybářství a ochrany vod: studijni@frov.jcu.cz  

V případě zájmu o studijní program v cizím jazyce je třeba se obrátit na zahraniční 

oddělení fakult: 

 Ekonomická fakulta: international@ef.jcu.cz 

 Filozofická fakulta: international@ff.jcu.cz  

 Pedagogická fakulta: international@pf.jcu.cz  

 Přírodovědecká fakulta: international@prf.jcu.cz 

 Teologická fakulta: international@tf.jcu.cz 

 Zemědělská fakulta: international@zf.jcu.cz 

 Zdravotně-sociální fakulta: international@zsf.jcu.cz  

 Fakulta rybářství a ochrany vod: international@frov.jcu.cz  
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Další praktické informace ke studiu na JU může podat odborný referent Welcome 

officer na Útvaru zahraničních vztahů JU: Caroline Zoubek (czoubek@jcu.cz), 

můžete zaslat dotazy rovněž na emailovou adresu international@jcu.cz  

Welcome office Útvaru zahraničních vztahů JU, zahraniční oddělení fakult a 

studentský spolek ESN USB Budweis jsou připravené pomáhat a podporovat 

běloruské studenty před a při přijetí na JU, aby se snáze a rychleji přizpůsobili 

životu v Česku a studiu na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích.  

Studenti mohou bydlet na kolejích JU a stravovat se v menze JU v kampusu 

univerzity. 

 

Podmínky pro přijetí ke studiu 

Podmínky a kritéria přijetí ke studiu jsou stanoveny fakultami, které realizují 

jednotlivé studijní programy. Kontaktní osoba z fakulty (ze zahraničního či 

studijního oddělení) podá uchazeči konkrétní informace o přijímajícím řízení a 

podmínkách přijetí. Fakulty umožňují konání přijímacího pohovoru pro uchazeče  

z Běloruska online formou (videopohovor). 

Přijímací řízení na akademický rok 2021/22 je vypsáno na fakultách od 1.12. 2020 

do 31.3. 2021 (termín může být prodloužen). Přijímací pohovory/zkoušky se 

zpravidla konají v květnu a červnu 2021. Rozhodnutí o přijetí ke studiu se uchazeč 

dozví zpravidla na přelomu června/července. Zimní semestr akademického roku 

2021/22 začíná koncem září – začátkem října 2021.  

 

Informace o studiu a přehled studijních programů na jednotlivých fakultách 

Jihočeské univerzity jsou k dispozici na níže uvedených odkazech.  

- pro studium v češtině: https://www.jcu.cz/study-at-usb/degree-

students/copy_of_study-programmes/study-programmes 

- pro studium v cizích jazycích: https://www.jcu.cz/study-at-usb/degree-

students/study-programmes-in-foreign-languages-1/study-programmes-in-

foreign-languages-1 

 

Studijní programy v českém jazyce jsou bez poplatků. Studium v programech 

uskutečňovaných v cizím jazyce jsou s poplatkem, ale fakulty mohou poplatek 

odpustit, resp. udělí stipendium, které poplatky pokryje, stejně jako 

administrativní poplatek spojený s přihláškou na fakultu.  

 

Kurz českého jazyka pro cizince 
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Filozofická fakulta JU organizuje celoroční kurz českého jazyka pro cizince. 

Připravuje studenty na certifikovanou zkoušku z češtiny pro cizince na úroveň B1 

nebo B2 (http://ujop.cuni.cz/zkouska/certifikovana-zkouska-z-cestiny-pro-cizince-

cce). Po absolvování může student pokračovat ve studiu v studijních programech 

v češtině. Studijní programy v českém jazyce jsou bezplatné. 

Informace o kurzu Čeština pro cizince v angličtině: 

http://www.ff.jcu.cz/ustavy/ubo/cestina-pro-cizince/intensive-czech-language-

course-for-foreigners 

Informace o kurzu Čeština pro cizince v ruštině: 

http://www.ff.jcu.cz/ustavy/ubo/cestina-pro-cizince/intensive-czech-language-

course-for-foreigners  

 

Uznání předchozího vzdělávání 

Pro účely přijetí ke studiu není nutná nostrifikace zahraničního diplomu.  

Uchazeč doloží vysvědčení/diplomy, eventuálně výpisy předmětů a zkoušek 

dokládající dosažené vzdělání v zahraničí (středoškolské nebo vysokoškolské 

vzdělání). Fakulty JU posoudí, zda dosažené vzdělání uchazeče splňuje podmínky 

přijímacího řízení pro konkrétní studijní program.   

 

Stipendia a finanční podpora 

Studenti Jihočeské univerzity mohou mít nárok na různá stipendia během studia 

dle aktuálního stipendijního řádu, jehož znění je uvedeno na:  

- V češtině: https://www.jcu.cz/o-

univerzite/dokumenty/internal_doc/stipendijni-rad-jihoceske-univerzity-v-

ceskych-budejovicich  

- V angličtině: https://www.jcu.cz/photos/scholarship-regulations.pdf  

Dále běloruští studenti mohou mít nárok na finanční podporu poskytovanou 

fakultou, která studenta přijala ke studiu na základě posouzení individuální 

situace studenta:  

- Ze stipendijního fondu fakulty JU, kde je student zapsán ke studiu 

- Z příspěvku, který je Jihočeské univerzitě poskytnut ze Vzdělávacího fondu 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.  

Výše stipendia pokryje náklady na ubytování na kolejích a stravu v menze JU 

i zajištění potřeb ke studiu. 

 

Víza 

Běloruští studenti musejí před příjezdem do České Republiky žádat o dlouhodobé 

vízum za účelem studia na českém zastupitelském úřadu v Minsku. Všeobecné 
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informace o vízovém procesu jsou k dispozici na: https://www.jcu.cz/study-at-

usb/practical-info/visa/visa-application-procedure  

Konkrétnější informace jsou k dispozici na stránkách zastupitelského úřadu 

v Minsku v ruštině: https://www.mzv.cz/minsk/ru/index.html  

Je třeba si uvědomit, že se jedná o dlouhý proces (60 dnů od podání žádosti).  

Pro usnadnění vízové procedury, může Jihočeská univerzita využít program „Režim 

student“, který umožnuje studentovi obdržet termín k podání žádosti na 

zastupitelském úřadu v nejbližší době. O zapojení do Režimu student žádá 

univerzita, pokud jsou splněny potřebné podmínky. Pokud student má potíže s 

obdržením termínu k podání žádosti o vízum, informuje studijní oddělení své 

fakulty. Studijní referent se pak spojí s kontaktní osobou pro Režim student na JU 

(Caroline Zoubek – Útvar pro zahraniční vztahy – czoubek@jcu.cz / 389 036 027). 

 

Krátkodobé studijní pobyty na JU 

Kromě ročního kurzu Českého jazyka pro cizince organizují fakulty vzdělávací 

kurzy v rámci Celoživotního vzdělávání. V současné době některé fakulty uvažují o 

organizaci krátkodobých kurzů, studijních pobytů či letních škol určených 

běloruským studentům. O otevření těchto kurzů Vás budeme na tomto místě 

informovat. 

  

Další praktické informace 

Další praktické informace o studiu na JU jsou pro zájemce k dispozici na webových 

stránkách https://www.jcu.cz/study-at-usb/practical-info a také v Průvodci pro 

zahraniční studenty (v angličtině), který je ke stažení na: 

https://www.jcu.cz/study-at-usb/practical-info/welcome-guide-for-international-

students_final.pdf/view  

V případě dalších dotazů je možné se obrátit na adesu international@jcu.cz  
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