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RAKOUSKO – VSTUP  NA  VYSOKOU  ŠKOLU

FF MU zastupovala Anna Lukáčová, která se ve svém 
příspěvku zabývala poradenstvím a přibližovala pře-
devším problematiku vysokoškolského poradenství 
s jeho přednostmi a úskalími.

Účastníci konference ocenili, že mohli diskutovat 
o svých zkušenostech a obohatit se o poznatky kole-
gů, navázat nové kontakty. Vítaná byla oboustranná 
nabídka spolupráce na společných projektech, což 
přispěje k zintenzivnění komunikace.

Takovéto aktivity jsou ve sjednocující se Evropě 
velmi přínosné. Přispívají k prolomení kulturních 

bariér i k aktivnímu využívání jazykových doved-
ností. Podílejí se na utváření otevřeného přístupu 
k informacím zejména odborným (viz založení 
knihovny Česko-saského vysokoškolského centra). 
A konečně značnou měrou participují na tvorbě 
společného prostoru pro výměnu zkušeností, čímž 
podporují spolupráci při řešení podobných sociálních 
problémů, zejména formou přeshraniční spoluprá-
ce na společných projektech. Výměna zkušeností, 
prezentace uskutečněných  projektů a diskuse nad 
klíčovými tématy umožní také efektivní využívání 
finančních zdrojů, zamezí nehospodárným investicím 
do riskantních podniků.
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Vstupní požadavky

Reifeprüfung – zkouška dospělosti (též zvaná ma-
turita)  získaná na střední škole je požadovaná pro 
vstup na všechna vědecká univerzitní studia a většinu 
univerzitních programů. Maturita dává právo zapsat 
se na ta univerzitní studia, která nejsou omezena dal-
šími požadavky. Některé studijní programy vyžadují 
dodatečné zkoušky z předmětů, které jsou důležité pro 
následující studium. U některých studijních programů 
musí uchazeč prokázat svůj umělecký talent, praktic-
ké dovednosti nebo tělesnou zdatnost jako dodatečné 
požadavky k maturitě.

Osoby, které nemají maturitu, ale které jsou spe-
ciálně kvalifikovány pro určitá studia, myšleno např. 
jejich prací nebo jiný způsobem, mohou skládat vstup-
ní zkoušku – Studienberechtigungsprüfung, která je 
opravňuje zapsat se do konkrétního programu na 
univerzitě. Berufsreifeprüfung – odborná maturita  
(speciální typ maturity opravňující ke vstupu na kte-
rýkoliv typ univerzity) byla zavedena v roce 1997. Tato 
nová forma vstupu na všechny typy studií nahrazuje 
maturitu pro osoby, které úspěšně ukončily odborný 
výcvik. 

Pro vstup na umělecké univerzity musí uchazeč 
projít testem, který ukáže jeho umělecký talent. Pro 
některá studia musí mít student maturitu. Minimální 
věk pro přijetí řádného studenta je 17 let a ve výjimeč-

ných případech 15 let (pro přijetí na program hra na 
hudební nástroje).

Požadavek pro přijetí na Fachhochschule (uni-
verzitní stupeň vzdělání, kterým je míněno odborné 
vzdělání na vědecké bázi) je maturita, zkouška oprav-
ňující ke studiu, odborná maturita nebo profesionální  
kvalifikace na konkrétním poli. V závislosti na plánu 
programu studia, účastníci se speciálním profesionál-
ním vzděláním musejí projít dodatečnými doplňkový-
mi zkouškami. Vstupní testy se ukládají vždy, když 
počet uchazečů převyšuje dostupné kapacity. 

Vstupní požadavky na „Akademii pro sociální prá-
ci“ (Akademie für Sozialarbeit – výcviková instituce 
pro vyšší sociální povolání): 

 Reifeprüfung (maturita) nebo Reife- a Diplomprü-
fung (maturita a diplomová zkouška) ze střední 
školy nebo koleje nebo  

 univerzitní vstupní zkouška (Studienberechtigung-
sprüfung) nebo odborná maturita (Berufsreifeprü-
fung) a talentový test.

Ředitel „Akademie pro sociální práci“ rozhoduje 
o přijetí. Kandidáti musejí být písemně vyrozuměni 
o přijetí nebo nepřijetí. 

Formální přijetí je zaregistrováno a zápis je prová-
děn každý semestr.
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Vstupní požadavky na „Koleje“ (Kolleg – speciál-
ní typy vyšší odborné školy pro absolventy jiných  
středních škol):

 Reifeprüfung – maturita nebo Reife- a Diplomprü-
fung (maturita a diplomová zkouška)  na střední 
škole nebo koleji nebo

 vstupní zkouška (Studienberechtigungsprüfung) 
nebo odborná maturita (Berufsreifeprüfung).

Za účelem přijetí na nemocniční kolej musí kandi-
dáti splňovat:

 že jsou mentálně a fyzicky způsobilí pro plnění 
povinností jejich profese;

 že nikdy nebyli uznáni vinnými z trestných činů;

 že složili maturitu (Reifeprüfung) nebo jí odpoví-
dající zkoušku, nebo mají diplom zdravotní sestry/
obsluhy nemocničního personálu, nebo univerzitní 
vstupní zkoušku (Studienberechtigungsprüfung) 
jako vstupní kvalifikaci pro medicínská studia.

Vstupní komise rozhodne o přijetí kandidátů.

Za účelem přijetí na porodnickou kolej musí kan-
didáti splňovat:

 že dovršili 18. rok věku;

 že jsou mentálně a fyzicky způsobilí pro plnění 
povinností jejich profese;

 že nikdy nebyli uznáni vinnými z trestných činů;

 že složili maturitu (Reifeprüfung)  nebo jí odpoví-
dající zkoušku, nebo mají diplom zdravotní sestry/
obsluhy nemocničního personálu, nebo univerzitní 
vstupní zkoušku (Studienberechtigungsprüfung) 
jako vstupní kvalifikaci pro medicínská studia.

Vstupní komise rozhodne o přijetí kandidátů.

Poznámka 

Reifeprüfung – maturita

Akademické střední školy, vyšší stupeň technické 
a odborné školy, výcvikové instituty pro učitele zdra-
votnických škol, vyšší střední školy zemědělské a les-
nické jsou ukončeny maturitou. Ta opravňuje ke studiu 
na univerzitách a vybraných uměleckých školách.

Studienberechtigungsprüfung

Univerzitní vstupní zkouška je speciální cesta na 
univerzity pro ty, kteří nemají maturitu a opravňuje je 
k nástupu do specializovaných studijních programů.

Berufsreifeprüfung   

Profesní maturita je imatrikulační zkouška pro ex-
terní studenty, která se skládá ze čtyř částí. Opravňuje 
studenta zapsat se na univerzitu nebo uměleckou školu 
– nyní umělecké univerzity – bez omezení.   

Akademie für Sozialarbeit

Výcvikový institut pro vyšší sociální práce byl 
vytvořen jako předpoklad  pro studium vyšší střední 
školy a zahrnuje šest semestrů. Cílem je výuka znalostí 
a dovedností, které jsou potřeba – při sociální práci.

Reife- und Diplomprüfung

Vyšší technické a odborné školy a výcvikové ško-
ly pro učitele zdravotnických škol, i pro pedagogické 
vedoucí, jsou ukončeny maturitou a diplomovou 
zkouškou.

Kolleg

„Koleje“ jsou speciální typy vyšších technických 
a odborných škol, které poskytují vzdělávání ve vyš-
ším technickém a odborném školství jako doplněk pro 
absolventy těchto škol ve tří- nebo čtyřsemestrovém 
výcvikovém kurzu a jsou ukončeny diplomovou 
zkouškou. 
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Převzato z databáze EURYDICE z webové adresy: www.eurydice.org 


