Rozhodnutí rektora č. 2/2012
o podmínkách uskutečňování programu celoživotního vzdělávání
„Přípravný rok – kurz českého jazyka pro cizince“
1. Charakteristika programu
1.1. Přípravný rok – kurz českého jazyka pro cizince (dále jen „kurz“) je roční intenzivní kurz
českého jazyka pro cizince s denní výukou.
1.2. Kurz je určen cizincům bez znalosti českého jazyka. Cílem kurzu je připravit tyto zájemce na
studium oboru vyučovaného v češtině, zejména oborů vyučovaných na Metropolitní
univerzitě Praha.
2. Přihlášení do programu
2.1. Uchazeč musí mít ukončené střední vzdělání, nebo podává přihlášku v roce, kdy střední
vzdělání ukončuje.
2.2. Přihláška se podává osobně nebo poštou se všemi náležitostmi. Uchazeči s vízovou
povinností mohou přihlášku podat nejpozději do 31.7., uchazeči z Evropské unie do 30.9.
daného akademického roku.
2.3. Přihláška musí být vyplněna čitelně, nejlépe elektronicky, následně vytištěna, podepsána
uchazečem a zaslána se všemi přílohami na adresu:
Metropolitní univerzita Praha
Dubečská 900/10
100 31 Praha 10
2.4. K přihlášce dále musí uchazeč přiložit:
- notářsky ověřenou kopii středoškolského vysvědčení1/VŠ diplomu
- potvrzení o zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením ke studiu
programů celoživotního vzdělávání dle Ceníku poplatků MUP a Směrnice o poplatcích
- motivační dopis v délce 250 až 500 slov na zvláštním listu papíru v jednom z
následujících jazyků: angličtina, francouzština, němčina, ruština, španělština. Uchazeč
v něm vysvětlí, proč chce studovat český jazyk, jaké jsou jeho plány po absolvování
kurzu, případně zda již dříve studoval český nebo jiný slovanský jazyk.
2.5. Školné dle Ceníku poplatků MUP musí uchazeč uhradit jednorázově na účet Metropolitní
univerzity Praha dle Směrnice o poplatcích. Potvrzení o zaplacení školného se předkládá při
podpisu Smlouvy o studiu v rámci programu celoživotního vzdělávání.
2.6. MUP si vyhrazuje právo kurz neotevřít v případě, že v daném akademickém roce bude počet
účastníků kurzu menší než minimální počet účastníků ve skupině. Minimální počet účastníků
ve skupině je 17, maximální 23. Pokud bude počet účastníků vyšší než maximální počet
účastníků ve skupině, ale nižší než pro otevření další skupiny, bude do skupiny zařazeno 23
účastníků v pořadí, v jakém podepsali Smlouvu o studiu v rámci programu celoživotního
vzdělávání.
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Pokud podává uchazeč přihlášku v roce, ve kterém ukončuje své středoškolské vzdělání, dodá ověřenou kopii
středoškolského vysvědčení nejpozději při podpisu smlouvy.
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3. Plán programu
3.1. Kurz probíhá od října do září daného akademického roku; přesná data jsou každoročně
vydávána rozhodnutím rektora „Harmonogram akademického roku“. Výuka je rozdělena
rovnoměrně do dvou semestrů. Každý semestr se skládá z 15 týdnů výuky a období přípravy
na postupovou a závěrečnou zkoušku.
3.2. Denní výuka je organizována do dvou lekcí po 90 minutách.
3.3. Lekce jsou rozčleněny do jednotlivých předmětů jako gramatika, konverzace, projekty, reálie
a odborný jazyk. Skladba předmětů se v průběhu roku mění podle aktuálních potřeb
skupiny. Rozložení předmětů stanovuje vedoucí oddělení českého jazyka.
3.4. Součástí kurzu jsou také kulturně zaměřené exkurze, během nichž mají účastníci možnost
vyzkoušet si jazykové dovednosti v reálném prostředí. Exkurze nahrazují v rozvrhu běžnou
výuku.
3.5. Účastník kurzu (dále jen „účastník“) má možnost v letním semestru absolvovat v rámci kurzu
profilový úvodní předmět bakalářského/magisterského oboru vyučovaného na Metropolitní
univerzitě Praha.
4. Formy výuky a způsob hodnocení
4.1. Vyučování probíhá komunikativní metodou – vyučovacím jazykem je čeština.
4.2. Výuka probíhá prezenční formou. Účastníci musí splnit minimálně 70% docházky. Docházka
se sčítá na konci 8., 15., 23. a 30. týdne výuky.
4.3. Na konci 1. semestru píší účastníci postupový test. Hranice úspěšnosti je 60%. Test je možné
v případě neúspěchu před zahájením 2. semestru 1x opakovat.
4.4. Na konci 2. semestru skládají účastníci závěrečnou zkoušku, která se skládá z písemného
testu a ústní zkoušky před komisí. Hranice úspěšnosti je 60%. Opravné termíny se konají
nejdříve 2 týdny po ukončení výuky kurzu, nejpozději do 30.9. akademického roku, ve
kterém probíhá kurz.
5. Způsob ukončení vzdělávání
5.1. Účastník, který splnil všechny podmínky studia kurzu (pravidelná docházka, postupový test,
závěrečná zkouška), získá osvědčení o absolvování kurzu a o dosažené jazykové úrovni.
5.2. Účastníkovi s nedostatečnou docházkou bude studium ukončeno. Absence může být
omluvena na základě předložení odůvodněné žádosti prorektorovi pro studijní záležitosti.
5.3. Účastníkovi, který nesplnil postupový test, bude studium ukončeno.
5.4. Účastník, který nesplnil závěrečnou zkoušku na konci programu, obdrží potvrzení o
absolvování kurzu.

V Praze dne 19. ledna 2012

prof. PhDr. Michal Klíma, M.A., CSc.
rektor Metropolitní univerzity Praha, o.p.s.
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