ORGANIZACE STUDIA JAZYKŮ
STUDIJNÍCH PROGRAMŮ NA ÚSTAVU SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ VUT V BRNĚ
V AKADEMICKÉM ROCE 2018/2019
Podle směrnice rektora č. 39/2017 v platném znění je podmínkou absolvování magisterských studijních programů
na VUT v Brně zkouška z předmětu „Angličtina“ alespoň na úrovni B1 (středně pokročilý dle Společného
evropského referenčního rámce pro jazyky – CEFR*).
Studenti nastupující do navazujících magisterských studijních programů
a) z bakalářských studijních programů absolvovaných na VUT v Brně před 13.11.2009 (datum platnosti dodatku č. 1 ke směrnici
rektora č. 34/2005), nebo
b) z bakalářských studijních programů absolvovaných mimo VUT v Brně,
mají povinnost prokázat či vykonat během navazujícího magisterského studia zkoušku z cizího jazyka alespoň na úrovni B1.

Výuka angličtiny a dalších cizích jazyků probíhá na Ústavu společenských věd Fakulty stavební VUT
v Brně, areál FAST – budova Z, Žižkova 17 (zkratka ústavu: SPV).

Studenti navazujícího magisterského studia
1) Studenti mají povinnost složit zkoušku z anglického jazyka na úrovni středně pokročilý (úroveň B1
Intermediate podle CEFR*), kód předmětu dle studijního programu 1SDAJ (Anglický jazyk), 2SDAJ
(Angličtina pro rizikové inženýrství), SSANJ (Zkouška angličtina-B1) na ÚSI; tomu odpovídá předmět
Angličtina pro středně pokročilé (zkouška) - kód na FAST: BY002.
 Studenti mohou v rámci magisterského studia využít ke studiu 2 bezplatné doporučené
semestrální předměty Angličtina pro středně pokročilé 1 a 2 (kódy v rozvrhu SPV: BYA5 a BYA6),
aby se na danou zkoušku připravili.
 Studenti se registrují do kurzů prostřednictvím e-mailu k jednotlivým vyučujícím dle rozvrhu SPV
v týdnu před zahájením semestru. Studenti, kteří takto neučiní, nemusí být z kapacitních důvodů do
výuky přijati.
 Rozvrh jazykové výuky bude zveřejněn na webových stránkách Ústavu společenských věd
spv.webnode.cz 10 dnů před začátkem semestru.
 Studenti mohou jít rovnou ke zkoušce BY002, aniž by se registrovali a docházeli do výuky. Rozpis
předtermínů a termínů zkoušek bude pro zkouškové období semestru zveřejněn na webu SPV
spv.webnode.cz. Studenti se registrují prostřednictvím e-mailu ke zkoušejícímu dle rozpisu zkoušek.
 Studenti mohou zažádat o uznání zkoušky viz Uznávání zkoušek z anglického jazyka.
2) Ve 2. ročníku daného studijního programu je od akademického roku 2019/2020 zařazen povinný předmět
odborného jazyka s názvem ESAEX Angličtina pro expertní činnost nebo RSAIR Angličtina
v inženýrství rizik. Prerekvizitou studia je znalost anglického jazyka na úrovni B1 – středně pokročilý.
Výuka angličtiny na uvedenou úroveň navazuje.
Vstupní znalost úrovně B1 bude ověřena zkouškou v 1. ročníku nebo lze zažádat o uznání zkoušky úrovně B1.
3) Studenti, kteří do navazujícího magisterského studijního programu nastoupili z bakalářských studijních
programů absolvovaných na VUT v Brně před 13. 11. 2009 nebo z bakalářských studijních programů
absolvovaných mimo VUT a rozhodnou se prokázat či vykonat během navazujícího magisterského studia
zkoušku z jiného cizího jazyka než z angličtiny alespoň na úrovni B1, kontaktují garanty dalších cizích
jazyků, kteří jim poskytnou potřebné informace týkající se dané zkoušky:
Mgr. Batystová Věra
batystova.v@fce.vutbr.cz
NJ
Mgr. Tluková Jolana, Ph.D.
tlukova.j@fce.vutbr.cz
ŠJ
Mgr. Rodriguez Daniel
rodriguez.d@fce.vutbr.cz
ŠJ
Mgr. Strnadová Lucie
strnadova.l@fce.vutbr.cz
RJ
Mgr. Valečková Markéta
valeckova.m@fce.vutbr.cz
FJ a IJ
* Společný evropský referenční rámec (CEFR) je dokument vypracovaný Radou Evropy, který zavádí jednotný systém hodnocení stupně znalostí cizí
řeči pro všechny hlavní evropské jazyky. Určuje mezinárodní standardy pro zpracování učebních osnov a jazykové zkoušky.

Režim bezplatných a placených semestrů
 NMSP studenti: ÚSI hradí 2 semestry výuky angličtiny v doporučených volitelných předmětech Angličtina
pro středně pokročilé 1 a 2 (kódy na FAST: BYA5 a BYA6), které předcházejí povinné zkoušce
z angličtiny na úrovni B1; nevyužité semestry (pokud studenti projeví zájem) mohou využít k bezplatnému
studiu angličtiny na výše středně pokročilé úrovni B2 Upper Intermediate v kurzech BYA7, BYA8, BYA20
a BYA21 nebo ke studiu dalšího cizího jazyka dle nabídky SPV: FJ, IJ, NJ, RJ, ŠJ.
 DSP - doktorandi: ÚSI hradí svým doktorandům jednosemestrální konzultační výuku a zkoušku
z angličtiny DSJ01 Cizí jazyk pro doktorské studium, příp. jiného cizího jazyka dle nabídky SPV.
 Po vyčerpání bezplatných semestrů: Studenti a doktorandi ÚSI mohou navštěvovat jakékoliv jazykové kurzy
pouze jako samoplátci v rámci CŽV. Jsou nabízeny vyšší pokročilosti angličtiny, překlenovací/opakovací
kurzy angličtiny, další cizí jazyky FJ, IJ, NJ, RJ, ŠJ a čínština.

Uznávání zkoušek z anglického jazyka
Studenti, kteří studovali anglický jazyk a složili z něj zkoušku na úrovni středně pokročilý (úroveň B1
Intermediate dle CEFR*), mohou požádat o uznání zkoušky Mgr. Lucii Strnadovou v úředních hodinách
(uvedených v kartě zaměstnance FAST).
Bližší informace k dokladům uznávaných zkoušek: http://spv.webnode.cz/anglictina/uznavani-zkousek.
Studenti, kteří vykonali jednu z následujících zkoušek, mohou požádat o uznání zkoušky úrovně B1. Povinnost
pro magisterské studium budou mít takto splněnu.
 Mezinárodní zkoušky PET, FCE, CAE, CPE, příp. odpovídající jiné renomované mezinárodní zkoušky.
 Zkouška BY51 vykonaná na ústavu SPV v bakalářském studiu do AR 2015-16.
 Zkouška BY002 vykonaná na ústavu SPV od AR 2016-17.
 Zkouška z obecného anglického jazyka z jiné vysoké školy (v ČR nebo zahraničí) nebo jiné fakulty VUT
na úrovni středně pokročilý (B1 dle CEFR*); zkouška nesmí být starší než 4 roky; hodnocení E se
neuznává.
 Maturitní jazykové zkoušky a zkoušky vykonané na jazykových školách se neuznávají.

Doklady pro uznání zkoušky
Pro uznání zkoušky je nutno doložit níže uvedené doklady:
1) anotace předmětu / karta předmětu (včetně zkoušky) vytištěná z fakultního informačního systému
a orazítkovaná studijním odd. příslušné fakulty (ponechává se pro archivaci) – netýká se mezinárodních
zkoušek;
2) originál dokladu o vykonání zkoušky + 1 neověřená kopie (ponechává se pro archivaci);
3) uznávací arch.

Přehled semestrálních předmětů a zkoušek z angličtiny
Úroveň

Semestrální předmět

Začátečník
(Elementary)
Mírně pokročilý
(Pre-Intermediate)
Středně pokročilý
(Intermediate)

BYA1
BYA2
BYA3
BYA4
BYA5
BYA6
ESAEX nebo RSAIR
BYA7
BYA8
BYA20
BYA21
BYA22, BYA23

Výše středně pokročilý
(Upper Intermediate)
Pokročilý
(Lower Advanced)

Zkouška
FAST

BY001
BY002

BY003

Evropský ref.
rámec (CEFR)

A1A1
A2A2+
B1B1
B1+
B1
B1+
B1+ / B2B2
B2+ / C1-

Cambridgské
zkoušky

KET
PET

FCE

* Společný evropský referenční rámec (CEFR) je dokument vypracovaný Radou Evropy, který zavádí jednotný systém hodnocení stupně znalostí cizí
řeči pro všechny hlavní evropské jazyky. Určuje mezinárodní standardy pro zpracování učebních osnov a jazykové zkoušky.

