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Dosažené vysokoškolské vzdělání získané v zahraničí bude muset žadatel doložit formou uznání 
zahraničního vysokoškolského vzdělání kvalifikace v České republice (nostrifikace). 
 

Zvláštní možnost ověření splnění podmínky: Každá vysoká škola s institucionální akreditací je 
povinna ověřovat splnění podmínky vlastním posuzováním výlučně pro účely přijímacího řízení do 
studijních programů uskutečňovaných jí samotnou, či uskutečňovaných kteroukoliv její fakultou. 

Zvláštní možnost ověření splnění podmínky na Ostravské univerzitě: Postup ověřování splnění 
podmínky je vymezen (definován) v interním řídicím aktu Ostravské univerzity, kterým je Opatření 
rektora č. 69/2019 s účinností od 13. 5. 2019. 

 

Bližší informace naleznete zde: https://www.osu.cz/uznavani-zahranicniho-vzdelani.  

 

Administrativní poplatek za přijímací řízení 

Doporučujeme platit platební kartou.  
 

V případě bankovního převodu:  

 číslo účtu: 931761/0710 

 variabilní symbol: 311008 

 konstantní symbol: 0379 

 specifický symbol: bude uchazečům vygenerován systémem při podávání elektronické 
přihlášky 

 částka: 560 Kč 

 IBAN: CZ65 0710 0000 0000 0093 1761, SWIFT: CNBACZPP 

Uchazeč musí poplatky spojené s přijímacím řízením zaplatit pro každý studijní program/obor 

samostatně. Společná platba několika programů/oborů je považována za chybnou platbu. 

Administrativní poplatek je nutno uhradit nejpozději do 3. června 2022. 

 V případě chybné platby musí uchazeč zaplatit poplatek znovu, a to nejpozději do 
7. června 2022. 

 Požádá-li uchazeč o vrácení chybné platby, Ostravská univerzita účtuje stornopoplatek 
100 Kč. 

V případě neuhrazení poplatku způsobem a v době stanovené těmito podmínkami přijetí ke studiu 
nebude přihláška ke studiu fakultou přijata. 

Pokud se uchazeč nedostaví k přijímací zkoušce, administrativní poplatek mu nebude vrácen. 

 

Poplatek za studium ve studijních programech uskutečňovaných v cizím jazyce  

Studenti studující ve studijním programu v cizím jazyce hradí poplatek za studium v souladu s § 58 
odst. 4 zákona. Výši poplatku pro následující akademický rok stanoví a zveřejní ve veřejné části 
internetových stránek OU pro konkrétní fakultu děkan nejpozději poslední den lhůty stanovené pro 
podávání přihlášek ke studiu.  
Při stanovení výše podle věty první děkan zohlední zejména ekonomickou náročnost studia a náklady 
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