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PROGRAM BAKALÁŘSKÉHO STUDIA 
 
 

Studenti bakalářského studia začnou studovat anglický jazyk v letním semestru 

prvního ročníku, nebo v zimním semestru 2. ročníku. Podle své pokročilosti 

mohou studovat anglický jazyk jeden až čtyři semestry, přičemž jejich 

povinností je složit do konce bakalářského studia zkoušku z předmětu BAN4, 

která odpovídá znalostem anglického jazyka na úrovni střední pokročilosti 

(B1+), nebo zkoušku z předmětu AIT, která odpovídá znalostem odborné 

angličtiny na úrovni vyšší pokročilosti (B2). 
 
 

Uznání zkoušky z anglického jazyka 
 

Studenti, kteří mají vysvědčení o vykonané všeobecné státní, nebo mezinárodní 

zkoušce z anglického jazyka – Státní jazykovou zkoušku všeobecnou 

z angličtiny a mezinárodní zkoušky First Certificate in English (FCE), 

Certificate in Advanced English (CAE), Certificate of Proficiency in English 

(CPE), International English Language Testing System (IELTS), Test of 

English as a Foreign Language (TOEFL), nebo předmět z předchozího studia 

(např. B(X)AN4), výuku anglického jazyka neabsolvují, ale nechají si ji uznat 

v průběhu 1. ročníku u studijního poradce UJAZ FEKT pro FIT - dr. 

Baumgartnerové. Tito studenti neabsolvují v zimním semestru rozřazovací 

jazykový test (viz níže) a ani si předmět BAN4, na letní semestr 1. ročníku 

neregistrují. Uvedená vysvědčení a certifikáty je možné uznat do pěti let od 

jejich konání. Jiné, než výše jmenované zkoušky nelze uznat. Případné žádosti 

o výjimky pro uznání jiných certifikátů je nutné konzultovat se studijní 

poradkyní UJAZ pro FIT - dr. Baumgartnerovou. 

Přílohou k žádosti o uznání předmětu, která se podává v informačním 

systému FIT VUT na stránce Studia  Rozhodnutí, řízení a žádosti, musí 

být osvědčení o vykonané zkoušce. Originál tohoto osvědčení student 

osobně předloží studijní poradkyni UJAZ. 

Uznání zkoušky z předmětu BAN4 se řídí také aktuální vyhláškou FIT 

(http://www.fit.vutbr.cz/study/advisor/aktualni_vyhlasky/uznavani.pdf). 
 

Určení jazykové úrovně 

Před registrací jazykového předmětu je nutné, aby studenti prvního ročníku 

bakalářského studia absolvovali v průběhu zimního semestru (do 30. 11. daného 

roku) rozřazovací jazykový test v anglickém jazyce umístěný na adrese 

www.vutbr.cz/jazyk. Tento test je nutné vyplnit zodpovědně, jeho účelem je 
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určení skutečné jazykové úrovně a následné zařazení do předmětu odpovídající 

pokročilosti.   

Při získání  51 – 60 bodů se doporučuje, aby si student zaregistroval 

specializovaný předmět   AIT, jehož absolvování nahrazuje povinný BAN4. 

Pro zápis do předmětu BAN4 je třeba získat  41-50 bodů,                                                              

pro zápis do předmětu BAN3 je třeba získat  31-40 bodů, 

pro zápis do předmětu BAN2 je třeba získat  21-30 bodů,  

pro zápis do předmětu BAN1 je třeba získat  11-20 bodů. 

Při registraci odpovídajícího předmětu a žádostech o změnu úrovně pak studenti 

postupují dle aktuálního rozhodnutí děkana FIT k registracím předmětů 

(http://www.fit.vutbr.cz/study/advisor/aktualni_vyhlasky/registrace-predmetu.pdf) 

a podle pokynů v aktualitách na stránkách FIT  (http://www.fit.vutbr.cz/news/news-

s.php). 
 

Studenti, kteří získají 10 a méně bodů, si musí doplnit své znalosti anglického 

jazyka samostatně, žádný předmět se jim nenabízí. Následně mohou dle  

rozhodnutí děkana FIT k registracím předmětů (viz výše) a podle pokynů 

v aktualitách na stránkách FIT žádat o zařazení do BAN1. 
 

Angličtina vyšší úrovně a jiné cizí jazyky 

Studenti, kteří vzhledem ke svým znalostem nepotřebují absolvovat 4 semestry 

výuky anglického jazyka na vykonání povinné zkoušky z BAN4 a vykonají 

povinnou zkoušku z BAN4, nebo AIT, a přitom si přejí dále pokračovat ve 

studiu jazyka, si mohou zaregistrovat specializované předměty anglického 

jazyka  (AEU, AIT, pokud už nebyl absolvován, a JA3), které jsou rovněž 

jednosemestrální.  

Pro 2. a vyšší ročník si lze také podle zájmu vybrat 2semestrální předmět jiného 

cizího jazyka. 

Seznam předmětů nabízených studentům programu bakalářského studia je 

na webových stránkách Ústavu jazyků FEKT – sekce Výuka a podrobné 

informace o každém z těchto kurzů se nacházejí v Informačním systému FEKT 

VUT v kartách jednotlivých předmětů. 

Každý 1semestrální jazykový předmět anglického jazyka: BAN1, BAN2, 

BAN3, BAN4, AIT, AEU a JA3 je zakončený zápočtem a zkouškou. 
 

Realizace zápisů a výuky 

Zápis do jazykových předmětů je elektronický v rámci Informačního systému 

FIT VUT. Výuka se koná v prostorách Ústavu jazyků FEKT VUT v Brně, 

Technická 10.                                                                                                       
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INFORMACE PRO STUDENTY, KTEŘÍ SI PODÁVAJÍ 

ŽÁDOST O STUDIJNÍ POBYT V RÁMCI PROGRAMU 

ERASMUS 
 
 

V průběhu výběrového řízení na studijní pobyt v zahraničí v rámci programu 

Erasmus budou jazykové znalosti studentů ověřeny pracovníkem UJAZ FEKT 

v termínu stanoveném vedením FIT – studenti jsou povinni sledovat informace 

v aktualitách své domovské fakulty. V případě potřeby přezkoušení a potvrzení 

jazykových kompetencí mimo stanovené termíny se studenti mohou obrátit 

na referentku FIT pro vnější vztahy Ing. Studenou a po jejím schválení 

na zkoušející, kterou je PhDr. Borecká. 
 

PROGRAM MAGISTERSKÉHO STUDIA 
 

Seznamy předmětů nabízených studentům magisterského studijního programu 

FIT VUT v Brně jsou na webových stránkách Ústavu jazyků a podrobné 

informace o každém z těchto předmětů se nacházejí v Informačním systému 

v kartách jednotlivých předmětů.  

Každý jazykový předmět je zakončený semestrálním testem a zkouškou.  

Studenti magisterského programu se řídí rozhodnutím děkana FIT k registracím 

předmětů (http://www.fit.vutbr.cz/study/advisor/aktualni_vyhlasky/registrace-predmetu.pdf) 

a pokyny v aktualitách na stránkách FIT (http://www.fit.vutbr.cz/news/news-

s.php). Zápis do výuky jazykových předmětů je elektronický v rámci 

Informačního systému FIT VUT. Výuka se koná v prostorách Ústavu jazyků 

FEKT VUT v Brně, Technická 10.  
 
 

PROGRAM DOKTORSKÉHO STUDIA 
 

Ústav jazyků FEKT též nabízí specializovaný jazykový předmět angličtiny 

pro studenty v doktorském studiu JA6D. Podmínkou pro registraci tohoto 

předmětu je znalost anglického jazyka na úrovni střední pokročilosti, 

tj. minimálně zkouška BAN4, AIT, nebo absolvovaný specializovaný předmět 

střední pokročilosti.  
 

Povinná zkouška z angličtiny 

Povinností studenta doktorského studia je složit zkoušku z jazyka anglického 

pro Ph.D. Tuto může složit po absolvování JA6D, nebo samostatně (JAD). 

 
 

      doc. PhDr. Milena Krhutová, Ph.D.  

zástupce vedoucího UJAZ FEKT VUT v Brně  
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