VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ NA FEKT VUT V BRNĚ
BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
ANGLIČTINA V ELEKTROTECHNICE A INFORMATICE AJEI-H
(prezenční forma studia)

Od akademického roku 2012-2013 zajišťuje Ústav jazyků FEKT VUT v Brně ve spolupráci
s ostatními ústavy FEKT bakalářský studijní program Angličtina v elektrotechnice a informatice
AJEI-H, a to s jedním oborem stejného názvu Angličtina v elektrotechnice a informatice H-AEI.
Výuka probíhá převážně v jazyce anglickém. Studium je tříleté, jeho forma je prezenční a je
zakončeno obhajobou bakalářské práce a státní zkouškou. Absolvent obdrží titul bakalář (Bc.).
Garantem programu je doc. PhDr. Milena Krhutová, Ph.D.
1. JAZYKOVÉ STUDIUM PRO STUDENTY PRVNÍHO ROČNÍKU PREZENČNÍHO
BAKALÁŘSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU AJEI-H
Výuka jednotlivých předmětů probíhá podle studijního plánu programu AJEI-H pro první ročník.
Informace o předmětech v tomto ročníku se nacházejí v Příručce ke studijnímu oboru
H-AEI Angličtina v elektrotechnice a informatice, která je umístěná v informačním systému VUT
(dále IS VUT). Podrobnější informace o každém z předmětů se rovněž nacházejí v IS VUT v
kartách jednotlivých předmětů.
Další informace týkající se studia jsou obsaženy ve směrnici děkana č. 2/2017 Pravidla pro
organizaci studia na FEKT.
Uznání zkoušek
Žádné zkoušky z předmětů anglického jazyka není možné uznat.
2. JAZYKOVÉ STUDIUM PRO STUDENTY DRUHÉHO ROČNÍKU PREZENČNÍHO
BAKALÁŘSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU AJEI-H
Výuka jednotlivých předmětů probíhá podle studijního plánu programu AJEI-H pro druhý
ročník. Informace o předmětech v tomto ročníku se nacházejí v Příručce ke studijnímu oboru
H-AEI Angličtina v elektrotechnice a informatice, která je umístěná v IS VUT
[http://www.feec.vutbr.cz/studium/stud_bak/index.php.cz]. Podrobnější informace o každém z
předmětů se rovněž nacházejí v IS VUT v kartách jednotlivých předmětů.
V zimním semestru akademického roku je povinností studentů, aby si při výběru předmětů ze
skupiny volitelných všeobecně vzdělávacích (VVV) předmětů zapsali alespoň jeden předmět
druhého cizího jazyka kromě angličtiny (němčina, ruština, španělština). Studenti si zvolí druhý cizí
jazyk, který není jeho rodným jazykem nebo úředním jazykem jeho země původu. Studenti ze zemí
bývalého Sovětského svazu (SSSR), později Svazu nezávislých státu (SNS), si nezapisují ruský
jazyk. Předměty druhého cizího jazyka jsou dvousemestrální, je tedy nutno absolvovat oba
semestry jednoho jazyka. V případě naplněné kapacity předmětu druhého cizího jazyka je nutné,
aby si student zapsal jiný předmět druhého cizího jazyka.
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Další informace týkající se studia jsou obsaženy ve směrnici děkana č. 2/2017 Pravidla pro
organizaci studia na FEKT.
Uznání zkoušky z předmětu druhého cizího jazyka
U předmětu druhého cizího jazyka je možné uznat Státní jazykovou zkoušku všeobecnou i
základní. Při uznávání výše uvedených zkoušek platí dvě pravidla. Je možné je uznat, pokud od
jejich absolvování neuplynulo více než 5 let a dále je možné uznat pouze zkoušky hodnocené
prvními čtyřmi klasifikačními stupni hodnocení (viz klasifikační stupnice na VUT v Brně), např.
stupni A, B, C, D nebo bodovým hodnocením od 60 do 100 bodů, případně číselnou klasifikací 1/
1,5/ 2/ 2,5. Hodnocení odpovídající stupni E (50-59 bodů) není možné uznat.
Uznání zkoušky se řídí vyhláškou FEKT Uznávání absolvovaných předmětů v platném znění.
Přílohou k elektronické žádosti o uznání předmětu musí být úředně ověřené osvědčení o vykonané
zkoušce, které student doručí na studijní oddělení FEKT, Technická 10, Brno, nejpozději do 10.
srpna před zahájením akademického roku.
Uznání zkoušek z předmětů anglického jazyka není možné.
3. JAZYKOVÉ STUDIUM PRO STUDENTY TŘETÍHO ROČNÍKU PREZENČNÍHO
BAKALÁŘSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU AJEI-H
Výuka jednotlivých předmětů probíhá podle studijního plánu programu AJEI-H pro třetí ročník.
Informace o předmětech v tomto ročníku se nacházejí v Příručce ke studijnímu oboru
H-AEI Angličtina v elektrotechnice a informatice, která je umístěná v IS VUT
[http://www.feec.vutbr.cz/studium/stud_bak/index.php.cz]. Podrobnější informace o každém z
předmětů se rovněž nacházejí v IS VUT v kartách jednotlivých předmětů.
Ke státní závěrečné zkoušce může postoupit pouze student, který
• do konce zkouškového období za letní semestr pro 3. ročník splní kreditovou skladbu včetně
podmínek daných studijním plánem oboru,
• odevzdá bakalářskou práci do určeného data dle pokynů předsedy oborové rady,
• vybere v IS VUT předměty v rámci tematických oblastí a potvrdí v určené době přihlášku ke
státní závěrečné zkoušce.
Bližší informace k odevzdání bakalářské práce a ke státní závěrečné zkoušce včetně termínů se
nacházejí ve Vyhlášce ke státní závěrečné zkoušce pro studenty posledního ročníku bakalářských
studijních programů v akademickém roce 2019/20, kterou vydává proděkanka pro bakalářské
studium.
OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ ANGLIČTINY NA ÚROVNI B2 PRO VÝJEZD STUDENTŮ NA
ZAHRANIČNÍ UNIVERZITU V RÁMCI PROJEKTU ERASMUS
Studenti, kteří budou v žádat o výjezd na zahraniční univerzitu v rámci projektu Erasmus, potřebují
pro svůj výjezd znalost anglického jazyka na úrovni B2 Společného evropského referenčního
rámce pro jazyky (gramatická kompetence, lexikální kompetence, práce s textem). Ověření těchto
znalostí bude provedeno formou písemné zkoušky, která se bude konat v lednu na Ústavu jazyků
FEKT VUT. Přesný termín zkoušky bude vyhlášen v prosinci.
Ti studenti, kteří vlastní mezinárodní certifikát na úrovni B2 a vyšší, přiloží tento certifikát
k žádosti o výjezd a výše uvedené zkoušky se neúčastní. Přezkoušení se rovněž neúčastní studenti
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bakalářského studijního programu Angličtina v elektrotechnice a informatice, kteří před datem
Ověření znalostí angličtiny na úrovni B2 absolvovali zkoušku Praktická angličtina 2 - HPA2
(případně HPA3, HPA4, HPA5,HPA6).

Ing.Martin Jílek
vedoucí Ústavu jazyků
FEKT VUT v Brně
V Brně dne 3. 9. 2020
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