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SMĚRNICE Č. 12/2019
K VÝUCE CIZÍCH JAZYKŮ
Článek 1
Úvodní ustanovení
1.

Účelem této směrnice je stanovení minimální úrovně znalosti anglického jazyka nutné pro
absolvování studia na Vysokém učení technickém v Brně (dále jen „VUT“) a určení minimálního
rozsahu výuky cizích jazyků na fakultách a součástech VUT (dále jen „fakulty“).

Článek 2
Výuka angličtiny a dalších cizích jazyků
1.

VUT umožňuje studentům bakalářských studijních programů absolvovat bezplatně výuku cizích
jazyků v rozsahu 2 hodiny týdně po dobu 4 semestrů. Fakulty mohou svým studentům tento
minimální rozsah bezplatné výuky cizích jazyků zvýšit. Obsah předmětu je zaměřen podle
studijních programů a specializací jednotlivých fakult.

2.

Součástí studijních plánů bakalářských studijních programů všech součástí VUT je povinná zkouška
z anglického jazyka. Součástí studijních plánů magisterských studijních programů všech součástí
VUT je aspoň jeden povinný nebo povinně volitelný předmět vyučovaný v angličtině.

3.

Podmínkou absolvování bakalářských studijních programů je vykonání zkoušky z anglického jazyka
na úrovni alespoň B1, pokud fakulta vnitřní normou nestanoví vyšší úroveň zkoušky. Úroveň
zkoušky si volí student na základě nabídky svého studijního programu před přihlášením ke
zkoušce. Děkan může vnitřní normou stanovit, že jednou zvolená úroveň jazyka je pro studenta
závazná.

4.

Podmínkou absolvování magisterských studijních programů je absolvování aspoň jednoho
povinného nebo povinně volitelného předmětu vyučovaného v angličtině. Fakulta může rov-něž
do studijních plánů zařadit povinnost absolvovat zkoušku z anglického jazyka, jejíž úroveň stanoví
vnitřní normou.

5.

Studenti, kteří úspěšně složí zkoušku z anglického jazyka na požadované úrovni dříve, než absolvují
výuku v rozsahu určeném odst. 1, nebo kteří se prokáží osvědčením o získání požadované úrovně
anglického jazyka a jimž fakulta toto osvědčení uzná, mohou studovat formou volitelného
předmětu jazykové předměty nabízené fakultou do celkového rozsahu dle odst. 1.
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Článek 3
Financování výuky cizích jazyků
1.

Výuka cizích jazyků v rámci akreditovaných studijních programů se financuje z rozpočtů příslušných fakult a vysokoškolských ústavů.

Článek 4
Přechodná a závěrečná ustanovení
1.

Tato směrnice ruší čl. 2 a čl. 3 odst. 1 Směrnice č. 39/2017 „K výuce angličtiny, společenskovědních předmětů a tělesné výchovy“.

2.

Tato směrnice nabývá účinnosti dne uvedeného v záhlaví.

3.

Tato směrnice je závazná pro studenty ve studijních programech, jejichž studium bylo zahájeno
nejdříve v akademickém roce 2020/2021. Pro studenty ve studijních programech, je-jichž studium
bylo zahájeno dříve, jsou závazná pravidla stanovená Směrnicí č. 39/2017.

prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., dr. h. c.
rektor
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