
ЗАЯВА

 - магістерська программа

Інформаційні системи та бази даних (NISD)

Розробка програмного забезпечення (NSEN)

Обробка звуку, мовлення та природної мови (NSPE)

Жінка Чоловік

Громадянство

День Номер громадянського паспорту

Місяць Родне чісло тільки, якщо є

Рік Номер паспорту (для іноземців)

Місце народження:

Вулиця, номер будинку Тел.

Район міста
*)

Місто Пошта

Поштовий індекс Країна

Університет
1)

Факультет

Навчальна програма

Спеціальність

N2646 Інформаційні технології (англійською) (IT-MGR-2)

B0613A140016 Інформаційні технології (бакалавр) (BIT)

Informačních technologií

N0619A140001 Інфомарційні технології та штучний інтелект (магістр) (MITAI)

Без спеціальності

Комп'ютерна графіка та мультимедії (англійською)

Машинне навчання (NMAL)

Біоінформатика та біокомп'ютер (NBIO)

Інтелектуальні системи (NISY)

Кіберфізичні системи (NCPS)

Математичні методи (NMAT)

Комп'ютерні мережі (NNET)

Суперкомп'ютери (NHPC)

Вбудовані системи (NEMB)

Комп'ютерний зір (NVIZ)

Vysoké učení technické v Brně

Для вступу до вищого 

навчального закладу в акадмечіному році 

 - бакалаврська, або

Національність
6)

Ступені
5)

Сімейний стан
6)

Прізвище

Ім'я

Розробка додатків (NADE)

Комп'ютена графіка та взаємодія (NGRI)

Кібернетична безпека (NSEC)

Розумні пристрої (NIDE)

Перевірка та тестування ПЗ (NVER)

Рідне прізвище 

(з яким ви народились)

Народження
7)

Стать
4)

Адреса 

проживання 

(прописка)

Регістраційне число студента

Дата отримання заяви

Тип програми:2)

Бакалаврсь

Магістерська

Форма:2)

очна

Вибрана мова навчання3)

Англійська

комбінована

/

Чеська



Вулиця, номер будинку

Район міста
*)

Місто

Поштовий індекс

Спеціалізація-назва
10)

Спеціалізація-назва
10)

Рік випуску

з ВПШ з університету

Працевлаштування з дому з військової служби з іншого місця

Освітній ступінь

Країна

Школа
9) 

(закінчена 

або 

поточна)

IZO
11)

Тел.

E-mail

Назва

Адреса

Кінець навч.

Попереднє навчання в університеті
13)

Спеціальність

Програма

Адреса

Факультет

Університет

Контактна 

адреса
8)

Абітурієнт вступає з
2)

Записи досягнень кандидата у вибраній сфері (професійні змагання, хобі або важливі досягнення під час навчання у 

школі)
12)

школа

ДЗС

з ПТУ

KKOV
10)

JKOV
10)

Початок навч.

Почта



У мене є особлиі освіті потреби (дислексія, дисграфія, інвалідність, …)

Займаюсь професійно спортом

Хочу представляти VUT в спорті

Види спорту:

Дата: Підпис абітурієнта:

Інструкція та пояснення щодо заповнення заяви:

В загальному:

Заявник заповняє лише дані в чітко зазначених розділах

До окремих пунктів

1) Вказується лише факультет.

2) Позначте відповідне хрестиком.

3) Мова навчання.

4) Викреслить те, що не підходить.

5) Абревіатура здобутого наукового ступеня.

6) Абітурієнт не повинен заповнювати дані, це дані особистого характеру, на які потрібна згода абітурієнта.

7) День і місяць заповнюються двозначним числом (наприклад, січень - "01", грудень - "12"), рік народження двома 

останніми цифрами (наприклад. 1978 „78“)

8) Вкажіть адресу для вручення документів.

9) Школа, в якій здобуто середню освіту, абітурієнти з художніх шкіл вказують

консерваторію, в якій здобули вищу професійну освіту

12) Дані можна придати окремо.

Примітка: ДЗС - Будинок зовнышньої служби МОН (тільки для іноземців).

Я заявляю, що вся надана інформація є правдивою, і що я не приховував жодних серйозних фактів. Я визнаю, що я, якщо 

вчиню шахрайство під час процедури вступи, на мене можуть поширюватись дії розділу 67 Закону № 11/1998 про вищі 

навчальні заклади та поправки і зміни до інших законів (закон про вищу освіту). А саме виключення з вищого навчального 

закладу.

Спорт

Специфічні освітні потреби

13) Зазначається дата завершення та початку навчання: якщо навчання було завершено належним чином, також 

зазначається абевіатура вченої ступені.

*) Наприклад у Празі входить до складу муніципалітет (частина Праги 6). Якщо місто не поділено на частини, не 

заповнювати

ЗАПОВНЮВАТИ ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ

10) Вказується назва отриманої спеціальності та присвоєний їй код JKOV, а також назва отриманої спеціальності та її код 

KKOV (відрізняється від JKOV тим, що містить велику літеру наприцінці поряд з цифрами); обидва коди та назви 

спеціальностей зазначені в атестаті; Абтурієнти, які подаються не зі школи, неповнинні заповняти цю інформацію, також 

неповнні вказувати вступники з інших країн та ті, хто отримав атестат в попередньому навч. році

11) ІЗО індетифікаційний код навч.закладу, зазначений в установчому документі загальноосвітнього навч.закладу,  

інформація вказана в атестатах: ця інформація не є повинною для абітурієнтів , які не подають документи зі школи, і які 

отримали атест в минулому навч. році або раніше та для абітурієнтів з інших країн.


