
PŘIHLÁŠKA

Informační systémy a databáze (NISD)

Zpracování zvuku, řeči a přirozeného jazyka (NSPE)

Žena Muž

Státní příslušnost

Kontaktní 

adresa
8)

Ulice/číslo domu 

Obec 

PSČ Stát

Tel.

Pošta

Vysoké učení technické v BrněVysoká škola
1)

Fakulta

Studijní program

Studijní obor/specializace

N2646 Informační technologie - v angličtině (IT-MGR-2)

B0613A140016 Informační technologie (BIT)

Informačních technologií

N0619A140001 Informační technologie a umělá inteligence (MITAI)

Bez specializace

Počítačová grafika a multimédia v angličtině

Strojové učení (NMAL)

Bioinformatika a biocomputing (NBIO)

Inteligentní systémy (NISY)

Kyberfyzikální systémy (NCPS)

Matematické metody (NMAT)

Počítačové sítě (NNET)

Softwarové inženýrství (NSEN)

Superpočítání (NHPC)

Vestavěné systémy (NEMB)

Počítačové vidění (NVIZ)

Počítačová grafika a interakce (NGRI)

Kybernetická bezpečnost (NSEC)

Inteligentní zařízení (NIDE)

Příjmení

Jméno

Vývoj aplikací (NADE)

Verifikace a testování software (NVER)

Rok

Měsíc

Narození
7) Den

ke studiu na vysoké škole pro akademický rok 

 - v bakalářském, nebo

 - navazujícím magisterském studijním programu

Národnost
6)

Adresa 

trvalého 

bydliště

Ulice/číslo domu

Obec 

PSČ

Tel.

E-mail

Stát

Místo

Tituly
5)

Rodinný stav
6)

Rodné příjmení

Pošta

Pohlaví
4)

Část obce
*)

Část obce*)

Číslo občanského průkazu

Rodné číslo

Číslo pasu (u cizinců)

Registrační čís. uchazeče

Datum doručení přihlášky

Typ studijního programu:2)

Bakalářský

navazující magisterský

Studium:2)

prezenční

Zvolený jazyk3)

Anglický

kombinované

/

Český



Rok maturitní zkoušky

ze zaměstnání z vojenské služby

Mám specifické vzdělávací potřeby (dyslexie, dysgrafie, zdravotní postižení, ...)

Střední škola
9) 

(absolvovaná 

nebo studovaná)

Specifické vzdělávací potřeby

Záznamy o zájmu a úspěších uchazeče ve vztahu ke zvolenému oboru (odborné soutěže, zájmová činnost, popř. důležitá sdělení 

k průběhu studia na střední škole)
12)

z VOŠ z VŠ

z domácnosti

Uchazeč se hlásí
2)

ze SŠ

přes DZS

z ISŠ

KKOV
10)

JKOV
10)

Zahájení studia Udělený titul

Obor - název
10)

Obor - název
10)

IZO
11)

Název

Adresa

Ukončení studia

odjinud

Předchozí studium na vysoké škole
13)

Studijní obor/specializace

Studijní program

Adresa

Fakulta

Vysoká škola



Provozuji vrcholový sport

Chci reprezentovat VUT ve sportu

Sporty:

Datum: Podpis uchazeče:

Pokyny a vysvětlivky k vyplňování přihlášky

Obecně:

Uchazeč vyplňuje pouze údaje v silně orámovaných částech.

K jednotlivým položkám

1) Dále se uvádí pouze fakulta.

2) Hodící se označte křížkem.

3) Jazyk studia.

4) Nehodící se škrtněte.

5) Zkratka dosaženého akademického titulu nebo vědecké hodnosti.

6) Uchazeč není povinen údaj vyplnit, jde o údaj osobního charakteru, k němuž je nutný souhlas uchazeče.

7) Den a měsíc se vyplňují dvoumístnou číslicí (např. leden - „01“, prosinec „12“), rok narození posledním dvojčíslím 

letopočtu (např. 1978 „78“)

*) Např. v Praze je částí obce (část Prahy 6) Dejvice, nečlení-li se obec na části, položka se nevyplňuje.

8) Uvede se adresa určená uchazečem pro doručení písemností.

9) Střední škola, na níž bylo získáno úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání, uchazeči o studium v oblasti umění  uvedou 

konzervatoř, na níž získali vyšší odborné vzdělání.

10) Uvádí se název absolvovaného oboru a jemu přiřazený kód JKOV a současně název absolvovaného oboru a jemu přiřazený 

kód KKOV (od JKOV se liší tím, že vedle číslic obsahuje na poslední pozici velké písmeno); oba kódy i názvy oborů jsou 

uvedeny na výročním nebo maturitním vysvědčení; tento údaj nejsou povinni vyplnit uchazeči, kteří se nehlásí přímo ze školy 

a kteří maturitní zkoušku vykonali v předchozím školním roce nebo dříve, a uchazeči ze zahraničí.

11) IZO identifikační číslo zařízení uvedené ve zřizovací listině střední školy, údaj je uveden na vysvědčeních: tento údaj nejsou 

povinni vyplnit uchazeči, kteří se nehlásí přímo ze školy a kteří maturitní zkoušku vykonali v předchozím školním roce 

nebo dříve, a uchazeči ze zahraničí.

12) Údaje lze rozvést na zvláštní příloze.

13) Uvede se datum ukončení a zahájení studia: bylo-li studium ukončeno řádně, uvede se i zkratka akademického titulu.

Poznámka: DZS - Dům zahraničních služeb MŠMT (jen pro cizince).

Sport

VYPLŇTE HŮLKOVÝM PÍSMEM

Prohlašuji, že všechny vyplněné údaje jsou pravdivé a že jsem nezamlčel(a) závažné skutečnosti. Beru na vědomí, že dopustím-li 

se podvodného jednání v přijímacím řízení, mohu být na základě § 67 zákona č. 11/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) v důsledku tohoto jednání vyloučen(a) ze studia.


