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Na základě a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 111/1998 Sb., zákon o vysokých školách
a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále též
jen „zákon“)1, a v duchu Boloňské deklarace, s cílem
zajistit řádný průběh řízení o uznání vysokoškolského vzdělání nebo jeho části a kvaliﬁkace, jakož i vydání rozhodnutí a osvědčení vydávám tento

N o s t r i f i k a č n í ř á d UP

Článek I
Nostriﬁkací se pro účely tohoto řádu rozumí uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání nebo jeho
části a kvaliﬁkace ze strany Univerzity Palackého
v Olomouci na základě žádosti osoby, která vysokou
školu absolvovala v zahraničí, je-li k tomu UP dle zákona o vysokých školách oprávněna.2

Článek II
1. Žádost o nostriﬁkaci (dále jen „žádost“) se podává rektorovi UP.
2. V žádosti musí být uvedeno zejména:
a) jméno a příjmení žadatele/žadatelky (dále jen
„žadatel“), akademický titul, vědecká hodnost,
b) datum a místo narození včetně státu,
c) číslo platného občanského průkazu nebo platného cestovního pasu,
d) místo trvalého pobytu, popřípadě kontaktní
adresa pro zasílání korespondence, e-mailová
adresa, popřípadě telefonní spojení,
e) název a plná adresa zahraniční vysoké školy,
f) název studijního programu (studijního oboru),
g) datum zahájení a datum ukončení studia na
zahraniční vysoké škole,
h) důvody žádosti,3
i) datum a podpis žadatele.
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§ 89 a § 90 zákona
§ 89 odst. 1 písm. a) a b) zákona
Výkon povolání či navazující studium, je-li k němu nostriﬁkace nutná

3. Podklady pro uznání žádosti tvoří:
a) čestné prohlášení žadatele, v němž deklaruje,
že mu v minulosti nebylo v nostriﬁkaci vyhověno jinou vysokou školou se sídlem v České
republice nebo že současně se žádostí adresovanou rektorovi UP nežádá o nostriﬁkaci na
jiné vysoké škole se sídlem v České republice,
b) originál nebo úředně ověřená kopie diplomu
vydaného zahraniční vysokou školou,
c) originál nebo úředně ověřená kopie dodatku
k diplomu,
d) doplňující informace o tom, že studijní program uskutečňovala instituce oprávněná poskytovat vzdělání srovnatelné s vysokoškolským vzděláním podle zákona o vysokých
školách a o náplni vysokoškolského studia
v zahraničí.4
4. Pokud zahraniční vysoká škola dodatek k diplomu nevydává nebo nevydávala, přeloží žadatel
originál nebo úředně ověřenou kopii výčtu oborů
(předmětů) absolvovaných na zahraniční vysoké
škole včetně jejich rozsahu a výsledků klasiﬁkace
žadatele.
5. Veškeré cizojazyčné dokumenty tvořící přílohu
žádosti musí být předloženy v autorizovaném
překladu do českého jazyka. Toto ustanovení neplatí, je-li nostriﬁkace žádána pro účely navazujícího studia v jazyce, v němž jsou dokumenty vystaveny.

Článek III
1. Na základě žádosti rektora o vystavení doporučení k nostriﬁkaci posoudí děkan příslušné fakulty,
zda úspěšně ukončené studium na zahraniční vysoké škole splňuje z hlediska studijního programu
realizovaného na UP podmínky pro nostriﬁkaci.
2. Je-li prokázána srovnatelnost studijních programů na UP a zahraniční vysoké škole, a nebyly děkanem shledány žádné důvody, které by bránily
neprodlenému vystavení doporučení k nostriﬁkaci, vystaví děkan rektorovi doporučení.
3. Je-li děkanem shledána shoda studijních programů na UP a zahraniční vysoké škole, je děkan
oprávněn vyzvat žadatele k ústnímu pohovoru,
který musí proběhnout před vystavením doporučení k nostriﬁkaci. Účelem pohovoru není zjišťo4

§ 90 odst. 2 zákona
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vání odborných znalostí žadatele. V doporučení
se uvádí informace o tom, zda se pohovor konal či
nekonal, nikoliv jeho obsah a závěr.
4. Je-li prokázána srovnatelnost studijních programů
na UP a zahraniční vysoké škole, ale pro nostriﬁkaci chybí jen některé dílčí předpoklady, vystaví
děkan do tří měsíců ode dne přijetí žádosti rektora
doporučení rektorovi, v němž určí rozsah povinností, jež je žadatel povinen na příslušné fakultě
dodatečně splnit. Na základě doporučení děkana
stanoví rektor žadateli lhůtu ke splnění povinností, která musí být přiměřená rozsahu a obsahu děkanem určených studijních povinností.
5. Pro naplnění účelu obsaženém v odstavci 2 a 4
uvede děkan v doporučení kód studijního programu, název studijního programu, kód studijního
oboru a formu studia dle Seznamu akreditovaných studijních programů na UP.
6. Plnění určených studijních povinností dle odstavce 4 kontroluje a eviduje studijní oddělení příslušné fakulty.

Hlavní norma UP č. B1-07/1
7. Při všech posuzovaných žádostech dbá děkan
o důsledné naplnění odstavce 1, 2 a 4 tohoto článku s cílem zajistit prokazatelnou shodu s obsahem
akreditovaného studijního programu realizovaného na UP.
8. Na základě doporučení a v souladu se zákonem
o vysokých školách vydá rektor UP rozhodnutí
a osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvaliﬁkace v České republice.

Článek IV
1. Tímto Nostriﬁkačním řádem se ruší Nostriﬁkační
řád UP č. B1-04/1-HN ve znění jeho Dodatku č. 1
v hlavní normě č. B1-05/2-HN.
2. Tento Nostriﬁkační řád UP nabývá platnosti dnem
jeho podpisu rektorem UP a účinnosti dnem jeho
zveřejnění na oﬁciálních internetových stránkách
UP, tj. pátým dnem od nabytí platnosti.

V Olomouci dne 25. ledna 2007
prof. RNDr. Lubomír Dvořák, CSc., v. r.
rektor UP

