Умови вступу до Чеських університетів

1) Умови вступу до чеських університетів:
Чехія - одназдеякихєвропейськихкраїн,
длянавчаннявякійВамбудепотрібнотількиатестатзрілості, тобтозакінченусереднюосвіту
Длявступувчеськийвузіноземніабітурієнтиповинніпоказатизнаннячеськоїмовиіздатимовни
йтест.
Навідмінувіднімецькихідеякихіншихвузів,
студентомучеськихвузахможестативипускникбудь-якоїсередньоїшколикраїнСНД,
томущонашесередняосвітапрактичновусіхвипадкахвизнаєтьсявЧехії.

2) Рівень чеської мови:
Єдиноювідмінністюабітурієнта-іноземцявідчехаєнеобхідністьздачііспитузчеськоїмови.
Іспит, щоздаютьабітурієнтипривступувдержавнівузи,
вимагаєдоситьсерйознезнаннячеськоїграматикиілексикиіжадаєвідабітурієнта,
щоневолодіємовою, тривалоїпопередньоїпідготовки.
При надходженні в приватні вузи здають формальний іспит (чого не можна сказати при
вступу до державних вузів). Це пояснюється нашим співробітництвом з керівництвом цих
вузів. Після приїзду в Чехію наші клієнти проходять місячний курс інтенсивної мовної
підготовки, з наступною здачею іспиту.

Практика показує, що більш тривалі курси чеської мови для вступу в вузи не потрібна:
знаходячись у мовному середовищі, відвідуючи лекції і спілкуючись з чеськими
студентами, Ви швидко оволодієте відносно нескладну чеську мову. За бажанням
клієнтів можна організувати розширені курси в індивідуальному порядку.
Більш того, завдяки особливим домовленостям фірми «Гольфстрім» з керівництвом
чеських вузів, наші клієнти можуть розраховувати на вивчення чеської мови в процесі
всього терміну навчання у вузі і лояльне відношення викладачів. Вік:
Вікових обмежень чеські вузи не мають.

Може виникнути проблема в Посольстві при видачі візи особам, яким виповнилось 50
років, тому в цих випадках варто відноситися до питань підготовки документів на візу
більш серйозно.
Терміни подачі документів
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Прийом студентів до вищих навчальніх заклодів Чехії здійснюється тільки 1 раз на рік
· приватні вузи приймають документи до 15 липня (з початком навчання 1 жовтня).
· державні вузи приймають документи - до 15 лютого (з початком навчання 1 жовтня).
Завдяки окремим домовленостям з вузами Чехії, фірма «Гольфстрім» здійснює прийом
документів до 31 липня (початок занять 1 вересня) і у вийняткових випадках - до 31
серпня.

Вступні тести у приватні вузи. Іспити

Вступні тести у пріватні вузи, які пропонує наша програма, особливої складності не
викликають. У залежності від спеціальності, Вам можуть запропонувати іспит з
математики, англійської мови чи пройти співбесіду. У багатьох вузах іспити формальні, а
при наявності гарного атестату (до 1-2-х трійок) - їх немає взагалі.
Іспит з чеської мови у приватних вузах проводиться після закінчення місячних мовних
курсів навіть протягом першого року навчання!
Приватні фірми здійснють грамотну добірку вузів і спеціальностей з урахуванням різних
факторів:
-

складність
навчання;
перспектива
залишитися працювати в Чехії за обраною спеціальністю;
можливість
роботи під час навчання;
наявність
вакансій у місті;
наявність
житла в місті і його вартість;

можливість відпочинку під час навчання.

Вступні тести у державні вузи. Іспити

У державних же вузах, мовний іспит здається до 1 вересня, тобто відразу при вступі, і
може стати перешкодою для іноземних абітурієнтів.
Завдяки домовленостям і спеціальним курсам іноземної мови в Чехії (входить у вартість
договору), наші студенти завжди здають тести з чеської мови.
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Чеська мова: вимоги до знання чеської мови

Чеська мова має старослов'янські корені і відноситься до слов'янської групи мов. Вона
дуже близька по звучанню і словниковому запасу до російської, білоруської і української
мов. У мові використовується велика кількість слів, запозичених з німецької і англійської
мов, що пояснюється близькістю до німецькомовних країн. Для побутового спілкування
(магазини, кафе) - розмовна мова, навчання практично не потрібно. Однак спочатку
існують деякі складнощі з вимовою.
Ви можете вступитидо комерційного вузу без знання мови.
Передбачається, що абітурієнти з країн СНД не розмовляють чеською мовою. Вони
проходять спеціальний підготовчий курс чешської мови відразу після приїзду в Чехію,
перед початком навчання і вивчають мову протягом першого семестру. Ми гарантуємо,
що при регулярному відвідуванні наших курсів чеської мови, після першого півріччя наш
клієнт не буде зазнавати мовних утруднощів у всіх аспектах життя і навчання.
Практика показує, що клієнти, які приїхали на навчання в Чехію абсолютно без знання
чеської мови, вже до першої сесії непогано говорять чеською мовою і розуміють
практично все, тому здача іспитів не викликає у них труднощів.
Важливо: Вивчити чеську мову на такому глибокому рівні зі знанням специфічних
термінів, навчаючись на підготовчих курсах (не при вузах), що пропонують деякі фірми,
неможливо.
При вступі до вищих навчальних закладів треба звернути увагу на те, що подавати заяву
і починати роботу по підготовці документів як можна раніше.
Також, Ваша головна задача - правильно вибрати спеціальність, по якій Ви будете
одержувати освіту, тому що в більшості випадків вона визначає розвиток вашого
подальшого життя і кар'єри. Якщо Ви маєте намір не тільки придбати європейську освіту,
але і знайти високооплачувану роботу, а згодом одержати посвідку на проживання в
Чехії, Вам необхідно підійти до цього вибору дуже серйозно. У разі потреби звертайтеся
за допомогою до фахівців.

Існує кілька варіантів підготовки до вступу в чеські державні вузи

1 Скориставшись першим варіантом, Ви можете вступити на підготовчий курс в один з
найстарших університетів Європи - Карлов Університет. Програму довузівської
підготовки проводить професорсько-викладацький склад університету відповідно до
вимог вступних іспитів і іспитаційних матеріалів минулих років. Проживають студенти під
час навчання в комфортабельних студентських гуртожитках.
Тривалість навчання - 10 місяців.
На перший погляд - це дійсно простий варіант вступу.
Однак, вартість навчання на курсах досить значна - 6 430 євро за курс і, на жаль,
абітурієнтам не надається ніякої гарантії подальшого вступу в Карлов Університет. Адже
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конкурс у цей вуз складає близько 15-20 чоловік на місце, у залежності від факультету.
Оплатити курси абітурієнти, як правило, повинні перед подачею документів у
посольство для того, щоб надати чек про сплату.
Якщо Ви не одержуєте візу - то прийдеться якийсь час почекати, поки вуз перерахує
Вам гроші назад.
Мінусом також є те, що всю роботу з посольством (з'ясування умов одержання візи,
заповнення анкети, оформлення документів) абітурієнти повинні проводити самостійно.
Іноді для того, щоб одержати візу треба вчасно відправити факс у посольство, чи
одержати підтвердження про вступ до навчального закладу.
У цьому ж випадку абітурієнт залишається один на один із своєю проблемою.
Другий варіант припускає самостійну підготовку і вивчення чеської мови в домашніх
умовах з репетитором, наступний приїзд у Чехію і прискорену підготовку до іспитів із
професійними чеськими репетиторами.

Ця методика часто використовується при вступі в Празький Економічний університет
(ПЭУ). Результативність такої методики досить висока, але вона вимагає систематичної
підготовки майбутніх студентів вузу.
Плюсом цієї методики є те, що абітурієнт може відразу вступити до вузу. Повноцінно
вчитися у вузі за фахом з такими знаннями іноземним студентам досить складно.

У російськомовних студентів з'являються проблеми вже в перші місяці навчання: великі
«потоки», численні групи, складнощі в орієнтації в системі навчання в державних вузах
(ПЭУ), а також високі вимоги викладачів і явно недостатнє знання чеської мови після
домашньої підготовки. Усе це приводить до відрахувань після першої сесії.
Крім цього, існує варіант вступу до чеських приватних вузів.
Студент гарантовано вступає в один із кращих чеських приватних вузів, тобто фактор
невпевнонності вступу відпадає цілком. Знання чеської мови на початковому етапі не
потрібно, тому що абітурієнти проходять інтенсивні курси чеської мови, які організовані
при цьому вузі, вартість цих курсів входить у пакет послуг.

Курси починають працювати з вересня. За цей час вони вивчають мову, знайомляться з
життям у Чехії, одним словом адаптуються. Весь цей процес проходить без особливих
емоційних навантажень. Відношення професорсько-викладацького складу до студентів
із країн СНД доброзичливе і лояльне. Усі ці умови призводять до того, що до кінця
першого семестру студенти добре розуміють чеську мову.

Хлопці призивного віку можуть одержати відстрочку від служби в армії.
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Рік навчання в приватному вузі по тій самій спеціальності, такій як в державному вузі,
допомагає добре опанувати спеціалізовану лексику і успішно здати вступні іспити в
державний вуз.
У випадку складання іспитів у державний вуз по тій самій спеціальності студент може
перезарахувати іспити, які були складені у приватному вузі і відразу вчитися на другому
курсі, що також є не менш важливим чинником.
Більш того, протягом усього першого року навчання чешські партнери підтримують і
своїх клієнтів.
Майбутні студенти можуть оплатити в СНД тільки 200 євро й одержати
короткострокову візу, при оплаті повного пакета, чи відразу ж подавати документи на
довгострокову річну візу.
Неохідні документи:
- Доказ
національності (фотокопія вашого паспорту)
- Оригінал
атестату (еквівалентний документ) чи нотаріально завірена копія.

3.Заява про прийняття до університету
4. Витяг з атестату (еквівалентний документ) чи нотаріально завірена копія.
5. Копія першої сторінки закордонного паспорту.
6.3 фото (35х45мм).
Прийом документів проводиться до 15 липня
Терміни навчання:
Термін навчання у вузі залежить від його спеціалізації.

4. Стипендія

Стипендія надаєтся в тому разі, якщо студент є
- учасником
державної программи обміну студентів, або програми обміну між
уневерситетами
- Переможцем
грантів на вищу освіту в ЧР
- Переможцем
державних або міжвузівських конкурсів і олімпіад

Робота для студентів під час навчання, пошук роботи

5/6

Умови вступу до Чеських університетів

Немаловажним фактом є те, що студенти в Чехії,які мають студентські візи, можуть абсо
лютно офіційно працювати
. Існують спеціальні студентські агентури, що надають студентам свої послуги в області
пошуку роботи і працевлаштування на підсобні роботи в різні організації (супермаркети,
офіси, виробничі підприємства). Середня зарплата складає від 1 до 5 євро в годину, у
залежності від місця і виду роботи.

Влітку студенти можуть скористатися можливістью з'їздити на роботу в Європу.
Організації, які пропонують ці програми пошуку роботи і працевлаштування в Європі, у
Чехії дуже багато. Іноземні студенти мають право працювати в Чехії з деякими
обмеженнями.

Без дозволу на роботу вони можуть працювати максимум 100 годин у рік на 1
роботодавця. Однак не варто цього побоюватися - вищевказані агентства з пошуку
роботи і працевлаштування самостійно обходять це обмеження. У більшості чеських вузів
для старшокурсників за допомогою центрів професійної орієнтації організуються зустрічі
і знайомства з керівним персоналом великих комерційних фірм.

В результаті цих зустрічей між студентами і зацікавленими фірмами зав'язуються
двосторонні контакти, що з часом переростають у тісне співробітництво і ведуть до
прийому випускників вузів на роботу в обрані ними фірми.

За матеріалами: http://www.migration-info.org.ua/country-articles/Czech-Republic/navchanny
a.htm
&#1074;&#1077;&#1089;&#1110;&#1083;&#1083;&#1103; &#1090;&#1072;
&#1086;&#1076;&#1088;&#1091;&#1078;&#1077;&#1085;&#1085;&#1103;
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