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Přijímací řízení pro akademický rok 2022/2023



 FSV UK

ToR

Oddělení zahraničních styků

 Mgr. Michaela Rudinská - vedoucí oddělení

Bc. Marie Stanovská - koordinátorka programu Free Mover

PhDr. Veronika Šilhová - koordinátorka programu Free mover

Studijní oddělení

PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D. - proděkanka pro studijní záležitosti
 

Mgr. Kateřina Vovsová - vedoucí oddělení

  Yelizaveta Storchak - tlumočnice



Informace o přijímacím řízení na akademický rok 2022/2023

Nutnost víza (dočasné ochrany či vízum strpění)
Termín pro podání přihlášky: 1. 6. 2022 - 10. 8. 2022
Informace na webu: https://fsv.cuni.cz/uchazeči/prijimaci-rizeni

Podmínky přijímacího řízení: v českém jazyce

Studijní oddělení

https://fsv.cuni.cz/uchaze%C4%8Di/prijimaci-rizeni


Přihlášení do studijního programu 

Registrace k mimořádnému přijímacímu řízení pro ukrajinské uchazeče

2. krok - podání elektronické přihlášky do studijního programu

https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_kurz&cid=8376

Nutnost nahrát požadované přílohy

1. krok - ověření statutu (doložení víza)

https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_kurz&cid=8376


Registrace k mimořádnému přijímacímu řízení



Přijímací zkouška

Většina studijních programů má dvě kola přijímacího řízení

1.kolo - posouzení přiložených dokumentů:

- Motivační dopis
- Životopis

  - Doklad o ukončení předchozího vzdělání (diplom, maturitní vysvědčení)
 - Potvrzení o účasti na kurzech českého jazyka
 - Transkript známek z předchozího studia 

        (pouze u navazujících magisterských programů)

2.kolo - ústní pohovor

 - Motivace ke studiu nebo odborná literatura



 - Vyžadován test u společnosti SCIO nebo doložení transkriptu známek

- SCIO test - na test se každý uchazeč registruje sám                    
https://www.scio.cz/nsz/terminy/ 

- Pokud již uchazeč studoval vysokou školu, stačí doložit transkript známek. 
Scio test je dobrovolný. 

Přijímací zkouška na obor Ekonomie a Finance
bakalářské studium

https://www.scio.cz/nsz/terminy/


- Dotazy ohledně přijímacího řízení na české programy-  Studijní oddělení 
prijimacky@fsv.cuni.cz

- Dotazy ohledně programu Free Mover (ubytování, stipendium, kurz 
českého jazyka atd. ) - Oddělení zahraničních styků

life@fsv.cuni. cz

- Dotazy ohledně přijímacího řízení na anglické programy - admissions@fsv.cuni.cz

www.fsv.cuni.cz

Kontaktní informace

https://cuni.cz/UK-11730.html

mailto:prijimacky@fsv.cuni.cz
mailto:admissions@fsv.cuni.cz
http://www.fsv.cuni.cz/
https://cuni.cz/UK-11730.html


FAQs
Na stránkách je vše v češtině, já ještě moc nerozumím.  

Hlásíte se na české studijní programy, přijímací řízení je vedeno 
v českém jazyce.  Pro překlad informací je možné využít 
překladač vyvinutý na MFF UK. https://lindat.cz/translation

Intenzivní kurzy češtiny pro free movers jsou již plné, co mám dělat?   

 V Praze je mnoho jazykových škol, které nabízí kurzy češtiny. Potvrzení, 
které budete u přijímacího řízení dokládat, nemusí být jen z UJOPu.

Jak má vypadat motivační dopis? 

 DOPORUČENÍ: Zaměřte se na akademično. 
Proč chcete studovat daný studijní program? Máte v této oblasti již nějaké zkušenosti? 
Pokud se Vámi vybraný program liší od oboru, který jste doposud studovali, zdůvodněte 
Vaše rozhodnutí. ...

https://lindat.cz/translation


FAQs
Mohu využít motivační dopis a životopis ze své přihlášky na Free 
mover program? 

Toto nedoporučujeme. 
Napište vše od začátku. Udělejte si na to čas, dejte si na těchto 
dokumentech záležet. Tyto dva dokumenty, jsou to první, co 
bude přijímací komise číst. 

Když budu mít ještě dotazy, co mám dělat? 

Projděte si znovu informace na webu - mohlo Vám něco uniknout.
Nenašli jste, co jste hledali?  Můžete nám napsat e-mail. 
POZOR - Prosíme, podepisujte se.
                  Pište ideálně česky, případně anglicky. (Snažte se češtinu co nejvíce používat.) 
Každý free mover z FSV UK má fakultní e-mail - POUŽÍVEJTE JEJ ke komunikaci s námi.  



FAQs
Kolik stojí studium v českých studijních programech? 

Studium v českém studijním programu je bezplatné. 
Nicméně počítejte s výdaji na ubytování, stravu a ostatní výdaje. 

Budu mít automaticky nárok na stipendium? 

Pokud budete přijati a zapsáni do studia, budete si moci požádat o 
jednorázové stipendium poskytované Rektorátem UK. 

FSV UK neposkytuje žádné stipendium. 

https://centrumcarolina.cuni.cz/CC-61.html#5


FAQsProstor na dotazy

Ptejte se, jsme tady pro vás



Děkujeme za Vaši pozornost a přejeme 
 

hodně štěstí u přijímacího řízení

Oddělení zahraničních styků a Studijní oddělení


