Vysokoškolský vzdělávací systém
Vysoké školy představují nejvyšší úroveň vzdělávacího systému v České republice.
Nabízejí akreditované studijní programy tří typů – bakalářské, magisterské a doktorské a také
celoživotní vzdělávání. Vysoké školy jsou univerzitního a neuniverzitního typu.
Vysoká škola univerzitní může uskutečňovat všechny typy studijních programů a v
souvislosti s tím vědeckou a výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činnost.
Vysoká škola neuniverzitní uskutečňuje bakalářské studijní programy a může též
uskutečňovat magisterské studijní programy a v souvislosti s tím výzkumnou, vývojovou,
uměleckou nebo další tvůrčí činnost.
Vysoké školy jsou veřejné, státní a soukromé. Veřejné a soukromé vysoké školy spadají do
působnosti Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, státní instituce (Univerzita obrany a
Policejní akademie) spadají do působnosti Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra. Úplné
seznamy vysokých škol jsou k dispozici na:
http://www.msmt.cz/files/htm/Vswwwser1.htm nebo http://www.csvs.cz
Vysokoškolské vzdělání se získává studiem v rámci akreditovaného studijního
programu podle studijního plánu stanovenou formou studia. Forma studia může být prezenční,
distanční nebo jejich kombinace.
Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském a „dlouhém“ magisterském studijním
programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v
magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářsky studijní program, je rovněž
řádné ukončení studia v bakalářském studijním programu. Podmínkou přijetí ke studiu
v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním
programu.Vysoká škola nebo fakulta může stanovit další podmínky přijetí ke studiu týkající se
určitých znalostí, schopností nebo nadání apod.
Vysokoškolské kvalifikace
Kvalifikační struktura rozlišuje tři stupně vysokoškolského vzdělání - bakalářský ,
magisterský a doktorský.
Bakalářský studijní program je zaměřen na přípravu k výkonu povolání nebo ke studiu
magisterského studijního programu. Standardní doba studia je 3 až 4 roky (180-240 ECTS
kreditů). Absolventi v oblasti umění získají akademický titul „bakalář umění“ (BcA.) a
„bakalář“ (Bc.) v ostatních oblastech.. Studium se řádně ukončuje státní závěrečnou
zkouškou, jejíž součástí je zpravidla obhajoba bakalářské práce.
Magisterský studijní program navazuje na bakalářský studijní program. Standardní doba
studia je 1 až 3 roky (60-180 ECTS kreditů). V případech, kdy to vyžaduje charakter
studijního programu, může být udělena akreditace magisterskému studijnímu programu, který
nenavazuje na bakalářský studijní program. Standardní doba studia je potom 4 – 6 let (240 –
360 ECTS kreditů). Studium v magisterském studijním programu se řádně ukončuje státní
závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce. V oblasti lékařství, zubního
lékařství a veterinárního lékařství a hygieny se studium řádně ukončuje státní rigorózní
zkouškou.
Absolventům se udělují tyto akademické tituly:
• „inženýr“ (Ing.) v oblasti ekonomie, technických věd a technologií, zemědělství,
lesnictví a vojenství;
•

„inženýr architekt“ (Ing. arch.) v oblasti architektury;

•

„doktor medicíny“ (MUDr.) v oblasti lékařství;

•

“doktor zubního lékařství“ (MDDr.) v oblasti zubního lékařství ;

•

„doktor veterinární medicíny“ (MVDr.) v oblasti veterinárního lékařství a hygieny;.

•

„magistr umění“ (MgA.) v oblasti umění;

•

„magistr“ (Mgr.) v ostatních oblastech.

Absolventi magisterských studijních programů, kteří získali akademický titul „magistr“, mohou
vykonat v téže oblasti studia státní rigorózní zkoušku, jejíž součástí je obhajoba rigorózní práce.
Po jejím vykonání se udělují tyto akademické tituly:
• „doktor práv“ (JUDr.) v oblasti práva;
•

„doktor filozofie“ (PhDr.) v oblasti humanitních, pedagogických a společenských
věd;

•

„doktor přírodních věd“ (RNDr.) v oblasti přírodních věd;

•

„doktor farmacie“ (PharmDr.) v oblasti farmacie;

•

„licenciát teologie“ (ThLic.) nebo „doktor teologie“ ( „ThDr.) v oblasti teologie, pro
oblast katolické teologie „licenciát teologie“.

Všechny dosud zmíněné zkratky titulů se uvádějí před jménem.
Standardní doba doktorského studijního programu je 3 až 4 roky. Doktorské studium se
řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce. Disertační práce
musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky, přijaté k uveřejnění.Absolventům studia v doktorských studijních programech se přiznává akademický titul:
„doktor“ (Ph.D.);
„doktor teologie“ ( Th.D.) v oblasti teologie.
Zkratky těchto titulů se uvádějí za jménem.
Akademický rok
Studium je členěno zejména na semestry, ročníky nebo bloky. Každý semestr, ročník nebo blok
sestává z období výuky a zkoušek a z období prázdnin. Akademický rok trvá 12 kalendářních
měsíců; jeho začátek stanoví rektor.
Kreditní systém
Kreditní systém (ECTS nebo srovnatelný systém) je užíván většinou vysokých škol.

