VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ NA FEKT VUT V BRNĚ
V AKADEMICKÉM ROCE 2018/19
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
kombinovaná forma
Jazykové předměty jsou zařazeny do skupiny volitelných všeobecně vzdělávacích (VVV)
předmětů ve všech oborech studijního programu EEKR-ML.
Výuka angličtiny pro studenty kombinované formy studia
Povinností studentů během studia je úspěšně absolvovat předmět Angličtina pro život (English
for Life) se zkratkou LEFE. Předmět má 4 kredity, je dvousemestrální (celoroční) a je
zakončený zkouškou. Informace o předmětu LEFE, včetně požadavků ke zkoušce, jsou uvedeny
v informačním systému (dále jen IS VUT) v kartě předmětu LEFE (= MEFE). Pod stejnou
zkratkou předmětu LEFE (= MEFE) jsou umístěny v IS VUT i elektronické opory pro tento
předmět.
Zkoušku z předmětu LEFE je možné vykonat pouze ve zkouškovém období letního semestru,
protože se jedná o dvousemestrální předmět. Termíny konání zkoušek se zveřejňují v IS VUT
jeden měsíc před začátkem zkouškového období.
Výuka anglického jazyka není zahrnuta do rozvrhu kombinované formy magisterského
studia. Student se ke zkoušce připraví buď individuálně formou samostudia, nebo může – po
předchozí domluvě na UJAZ a pokud to bude kapacita umožňovat – navštěvovat výuku
uvedených předmětů společně se studenty prezenčního studia (v pracovní dny, podle daného
rozvrhu).
UZNÁNÍ ZKOUŠKY Z PŘEDMĚTU ANGLICKÉHO JAZYKA
Vzhledem k odbornému obsahu předmětu LEFE není možné místo něj uznat žádnou jinou
jazykovou zkoušku. Výjimkou jsou studenti, kteří budou v akademickém roce 2018/19
absolvovat výjezd na zahraniční univerzitu v rámci projektu Erasmus. Pokud student během
svého studijního pobytu absolvuje na zahraniční univerzitě předmět odborného
anglického jazyka, který svojí náplní odpovídá obsahu předmětu LEFE a složí z něj zkoušku,
může mu být tento předmět uznán jako ekvivalent předmětu LEFE za předpokladu splnění
požadavků uvedených ve vyhlášce FEKT Uznávání absolvovaných předmětů.
Absolventům předmětů HAC1 a HAC2 Kulturní studia bakalářského studijního programu
Angličtina v elektrotechnice a informatice (AJEI-H), absolvovaném na FEKT VUT, bude tato
zkouška uznána.
Ověření znalostí angličtiny na úrovni B2 pro výjezd studentů na zahraniční univerzitu
v rámci projektu Erasmus

Studenti, kteří budou v akademickém roce 2018/19 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 roku 2019 na Ústavu jazyků FEKT VUT. Přesný termín zkoušky bude
vyhlášen v prosinci roku 2018.
Ti studenti, kteří vlastní mezinárodní certifikát na úrovni B2 a vyšší, přiloží tento certifikát
k žádosti o výjezd a výše uvedené zkoušky se neúčastní.

V Brně dne 21. 8. 2018
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