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ПОРЯДОК ПРИЙОМУ АБІТУРІЄНТІВ В АКАДЕМІЧНОМУ РОЦІ 2022/2023  ФП ТУЛ  
для абітурієнтів з України зі статусом „іноземець з тимчасовим захистом“ 

 
 
Нижче вказані умови коригують порядок прийому на навчання до бакалаврських та 
магістерських навчальних програм на Факультеті природничо-гуманітарних наук та 
педагогіки (ФП ТУЛ) в академічному році 2022/2023 для абітурієнтів з України, які у 
розумінні § 1 закону №66/2022 Зб. отримали статус „іноземець з тимчасовим захистом“. 
 
Умови вказані в даному документі поширюються не лише на виголошення додаткової процедури 
вступу, але також на заяви на навчання подані абітурієнтами з України зі статусом „іноземець з 
тимчасовим захистом“ в межах регулярного терміну до 30 квітня 2022.   

 
Загальні припущення: 
Заявник зобов’язаний подати в елоктронному вигляді або особисто в навчальному відділені 
факультету наступні документи: 

a) підтвердження про отримання статусу „іноземець з тимчасовим захистом“.  
b) документ про отриману освіту, який визнається в Чеській Республіці, тобто документ про 

успішно закінчену седерню освіту для навчання в бакалавріаті 
c) документ про належне завершення навчання за будь-яким типом для навчання в магістратурі, 

яка є продовженням закінченого бакалавріату 
d) сертифікат про знання чеської мови на рівні не менше В1 або сертифікат про вивчення чеської 

мови на підготовчому курсі Центру додаткової освіти ТУЛ або іншої подібної освітньої інституції.  
 

Зі свідоцтвом про визнання еквівалентності документа про здобуття середньої освіти, отриманого в 
іноземній школі, заявнику може допомогти Mgr. Гана Кралова (hana.kralova@tul.cz) з відділу 
закордонних справ ТУЛ.  
 
Надання персональних даних у заяві на навчання здійснюється відповідно до § 88 закону 
№111/1998.Зб. про вищі навчальні заклади із змінами та є обов’язковим; якщо дані не були надані, 
заява на навчання не буде прийнята до спрацювання. 
 
Інформація про додаткову процедуру вступу: 
 

Електронна заява https://stag.tul.cz/portal/studium/uchazec 

Письмова заява на адресу Děkanát FP TU v Liberci, Studentská 2, 461 17 Liberec 1 

 

Медична довідка тільки у випадку, якщо це вказано у окремих навчальних напрямків 

 

Кінцева дата подачі заяв до 15. 8. 2022   

Дата співбесіди буде уточнено   

Дата винесення рішення про 
прийом на навчання 

31. 8. 2022 
Дата винесення рішення 
про перегляд рішення  

23. 9. 2022 

Дата завершення процедури 
вступу 

23. 9. 2022  
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Умови прийому: 
 
Заявник буде запрошений на співбесіду перед приймальною комісією, призначеною деканом, яка 
оцінить його профільні та мовні знання. На підставі поданих заявником документів, вступної співбесіди 
та оцінки якості заявника комісія рекомендує або не рекомендує прийняти заявника до навчання і у 
своїй постанові, яку вона подає декану, вказує причини свого рішення. 
 
Максимальна кількість прийнятих студентів з України зі статусом «іноземець з тимчасовим захистом» 
- за всіма програмами, перерахованими нижче, становить 30 осіб. 

 
 

 
 

Навчальні програми  

Форма 
навчання 
О – очна  

K – комбінована 

Нотатки 

Бакалавріат  

✓ Англійська мова з акцентом на 
освіту 

О, K 
Мова йде про так зване здвоєне 
навчальння, тобто абітурієнт 
вибирає пару з уведених програм: 

• одна з них є так званою 
програмою maior 

• друга є  програмою minor 
Навчальні плани програм maior  і  
minor однакові, відрізняються 
лише тим, що студент повинен 
написали дипломну роботу на 
здобуття ступеня бакалавра  в 
рамках програми maior.  
 
Перераховані подвійні комбінації 
цих навчальних програм з 
акцентом на освіту ( maior/minor ) 
– дивіться в таблиці нижче.  

✓ Німецька мова для   з акцентом 
на освіту 

О, K 

✓ Іспанська мова  з акцентом на 
освіту 

О 

✓ Прикладна географія О 

     

✓ Біоінженерія О 

✓ Історичні та музеєзнавчі науки О 

✓ Математика О 

✓ Педагогічні науки 
О 

K 

✓ Соціальна робота K 

✓ Спеціальна педагогіка 
О 

K 

✓ Спорт з акцентом на здоровий 
спосіб життя 

О 

Магістратура  

✓ Прикладна математика О 

 
✓ Біоінженерія О 

✓ Історія О 

✓ Виховання О 
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Програми з акцентом на освіту – комбінації (maior - minor) становлені в році 2022/2023  

для очної форми навчання 

англійська мова – німецька мова німецька мова – іспанська мова 
англійська мова – іспанська мова іспанська мова – англійська мова 
німецька мова – англійська мова іспанська мова – німецька мова 

 
 

Програми з акцентом на освіту – комбінації (maior - minor) становлені в році 2022/2023  
для комбінованої форми навчання 

англійська мова – німецька мова німецька мова – англійська мова 

 

 
Умови процедури прийому були затверджені Академічним сенатом ФП ТУЛ 19 травня 2022.  
 
 
 
В Ліберці   11 травня 2022    Підготувала Клара Северинова Попкова 
 
 
 


