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SMĚRNICE REKTORA Č. 3/2014
K VÝUCE ANGLIČTINY,
SPOLEČENSKOVĚDNÍCH PŘEDMĚTŮ A TĚLESNÉ VÝCHOVY
NA VUT V BRNĚ
Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Za účelem zajištění minimálních jazykových kompetencí absolventů bakalářských studijních
programů je součástí bakalářských studijních plánů všech součástí VUT v Brně povinná
zkouška z anglického jazyka.
2. Společenskovědní předměty jsou na VUT v Brně volitelné, pokud fakulta nebo součást (dále
jen fakulta) nestanoví jinak.
3. Výuka tělesné výchovy na VUT v Brně má jednotnou formu volitelného předmětu.
Článek 2
Výuka standardizované angličtiny a dalších cizích jazyků
1. VUT v Brně umožňuje studentům v rámci bakalářských studijních programů absolvovat bezplatně výuku cizích jazyků v rozsahu 2 hodiny týdně, 4 semestry. Fakulty mohou svým studentům tento minimální rozsah bezplatné výuky cizích jazyků zvýšit.
2. Podmínkou absolvování bakalářských studijních programů je vykonání zkoušky z povinného
předmětu „Angličtina“ na úrovni alespoň B1 nebo B1 mírně nižší 1. Úroveň zkoušky si volí
student na základě nabídky jeho studijního programu před přihlášením ke zkoušce a je zá-

Podle referenčních úrovní a hodnotících deskriptorů Společného evropského referenčního rámce pro výuku, studium a hodnocení cizích jazyků, který vytvořil Council of Europe, označuje úroveň B1 samostatného uživatele jazyka (středně pokročilý,
Intermediate). Úrovní B1 mírně nižší se rozumí pokročilost mírně nižší než střední pokročilost (mírně pokročilý, PreIntermediate).
1

vazná. Začátečníci si mohou doplnit svoje znalosti i jinou formou (individuální kurzy, celoživotní vzdělávání apod.).
3. Pokud student vykonal zkoušku na úrovni B1 mírně nižší, může kdykoliv během studia vykonat zkoušku na úrovni B1. Způsob přihlašování k této zkoušce určí fakulta. V dodatku
k diplomu bude úroveň zkoušky B1 vyznačena.
4. Fakulty mohou dále nabízet studentům kurzy vyšších úrovní angličtiny, odborné angličtiny
nebo jiných cizích jazyků. Studenti, kteří úspěšně složí zkoušku z „Angličtiny“ na úrovni B1
dříve (podle studijního plánu před zahájením výuky nebo v jejím průběhu), nebo kteří se
prokáží osvědčením ne starším čtyř let od získání úrovně alespoň B1 z anglického jazyka
a jimž fakulta toto osvědčení uzná, mohou studovat bez poplatku jazykové kurzy nabízené
fakultou do souhrnného celkového rozsahu 2 hodiny týdně, 4 semestry. Tato výuka má formu
volitelného předmětu, kreditové ohodnocení je v kompetenci fakulty.
5. Kredity za absolvování povinné zkoušky z předmětu „Angličtina“ mohou převyšovat minimální počet kreditů stanovených pro absolvování studijního programu.
6. Podmínkou absolvování magisterských studijních programů je zkouška z předmětu „Angličtina“ alespoň na úrovni B1. Studenti nastupující do navazujících magisterských programů
z bakalářských studijních programů absolvovaných na VUT v Brně před 13. 11. 2009 (datum
platnosti Dodatku č. 1 ke Směrnice rektora č. 34/2005) nebo z bakalářských studijních programů absolvovaných mimo VUT mají povinnost prokázat či vykonat během navazujícího
magisterského studia zkoušku z cizího jazyka alespoň na úrovni B1.
Článek 3
Financování výuky cizích jazyků, společenskovědních předmětů a tělesné výchovy
1. Výuka cizích jazyků v rámci akreditovaných studijních programů se financuje z rozpočtů
příslušných fakult a součástí.
2. Výuka společenskovědních předmětů zajišťovaných Institutem celoživotního vzdělávání
(ICV) se financuje z rozpočtu VUT v Brně. Výuka společenskovědních předmětů v rámci akreditovaných studijních programů se financuje z rozpočtů příslušných fakult a součástí.
3. VUT v Brně financuje v každém akademickém roce každému studentovi, který se účastní
aktivit zajišťovaných CESA, 2 vyučovací hodiny v každém semestru.
Článek 4
Výuka společenskovědních předmětů
1. Společenskovědní předměty jsou na VUT v Brně nepovinné, pokud fakulta nestanoví jinak.
Studenti si vybírají z nabídky společenskovědních předmětů zajišťovaných ICV a dále z nabídky společenskovědních předmětů jednotlivých fakult a součástí.
2. Počet kreditů této výuky může převyšovat minimální počet kreditů stanovených pro absolvování studijního programu.

Článek 5
Výuka tělesné výchovy
1. Součástí studijního plánu studijních programů na VUT v Brně je výuka volitelného předmětu
„Tělesná výchova“. Tento předmět je bez kreditového ohodnocení, pokud fakulta nestanoví
jinak.
2. Za rozsah a nabídku sportů v předmětu „Tělesná výchova“ odpovídá ředitel Centra sportovních aktivit VUT v Brně rektorovi.
3. VUT v Brně umožňuje studentům v každém semestru absolvovat bezplatně výuku sportovních aktivit zajišťovaných CESA v rozsahu 2 vyučovacích hodin týdně. Studenti se mohou
za úplatu účastnit i dalších sportovních aktivit zajišťovaných CESA. Výše platby za třetí
a další hodiny sportovních aktivit je stanovena ceníkem CESA, který je zveřejněn pro každý
semestr nejpozději 14 dní před jeho počátkem.
Článek 6
Závěrečná ustanovení
1. Výuka ostatních cizích jazyků v bakalářských studijních programech a výuka cizích jazyků
v magisterských a doktorských studijních programech zůstává touto směrnicí nedotčena. Výuka dalších společenskovědních předmětů ve studijních programech zůstává touto směrnicí
nedotčena.
2. Tato směrnice ruší Směrnici rektora č. 34/2005 včetně Dodatku č. 1 a Rozhodnutí rektora č.
03/2004.
3. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem podpisu.

V Brně 11. září 2014
Prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.

