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Стаття 1 
Загальні положення 

(1) Дане розпорядження містить умови вступу на навчання до університету згідно з § 48 і  
§ 49 Закону № 111/1998 Зб. про вищі навчальні заклади та згідно з § 8 та § 9 Закону № 
67/2022 Зб. про заходи в галузі освіти у зв'язку зі збройним конфліктом на території 
України, спричиненим вторгненням військ Російської Федерації. 

(2) Дане розпорядження регулює порядок прийому на навчання до бакалаврських та 
магістерських навчальних програм на Факультеті економіки ТУЛ (далі також 
„факультет“ або „ФЕ ТУЛ“) у навчальному році 2022/2023 для претендентів з України, 
які у розумінні § 1 Закону № 66/2022 Зб. отримали статус «іноземця з тимчасовим 
захистом» (далі – заявник). 

(3) Місцезнаходження факультету та його поштова адреса: Технічний університет у 
Ліберці - будівля H, вул. Voroněžská буд. 13, 461 17 Liberec 1. Офіційна адреса: Технічний 
університет у Ліберці, Факультет економіки, вул. Studentská буд. 1402/2, 461 17 Liberec 
1. Адреса в Інтернеті:http://www.ef.tul.cz/. 

Стаття 2 
Порядок прийому до бакалаврських та магістерських 

навчальних програм на ФE ТУЛ 

(1) Факультет приймає заявки на навчання протягом першого туру прийому до 30 квітня 
2023 року. Заявки на навчання протягом другого туру прийому приймаються з 1 червня 
до 15 серпня 2023 року. 

(2) Заявник подає заявку на навчання на ФЕ ТУЛ виключно в електронній формі через 
університетський портал IS STAG 
(https://stag.tul.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html). Надання персональних даних 
у заявці на навчання є обов’язковим згідно з законом. У разі їх відсутності заявка на 
навчання не буде зареєстрована. 

(3) На кожну навчальну програму, відповідно до її спеціалізації, необхідно подавати окрему 
заявку. Для кожного туру прийому документів необхідно подавати окрему заявку. 
Заявник звільняється від сплати адміністративного збору за дії, пов’язані з процедурою 
прийому на навчання. 

(4) У разі виникнення будь-яких ускладнень необхідно зв’язатися з навчальним відділом 
факультету за телефоном (+420 485 352 387) або електронною поштою 
(prijimacky.ef@tul.cz) не пізніше 30 квітня 2023 року у випадку заявок поданих протягом 
першого туру прийому та відповідно не пізніше 15 серпня 2023 року у випадку заявок 
поданих протягом другого туру прийому. 

http://www.ef.tul.cz/
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-111#f1861840
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-111#f1861845
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-67?text=#p8
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-67?text=#p9
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-66#cast1
http://www.ef.tul.cz/
https://stag.tul.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html
mailto:prijimacky.ef@tul.cz
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Стаття 3 
Інші виняткові можливості для прийому на навчання на ФЕ ТУЛ 

(1) У виняткових випадках заявник може подати заявку на навчання до 15 вересня 2023 
року. 

(2) У такому випадку заявник повинен надати підтвердження отримання статусу „іноземця 
з тимчасовим захистом“ після 15 серпня 2023 року, оскільки прийом заявок на навчання 
протягом другого туру в даний термін вже було завершено. 

(3) Заявник повинен зв’язатися з навчальним відділом факультету електронною поштою 
(prijimacky.ef@tul.cz) не пізніше 15 серпня 2023 року. Після цього терміну заявники 
більше не будуть прийматися на денну форму навчання на ФЕ ТУЛ. 

Стаття 4 
Умови прийому заяників на навчання чеською мовою 

до бакалаврських навчальних програм на ФЕ ТУЛ 

(1) У навчальному році 2023/2024 рішення про прийняття заявника на навчання 
приймається деканом на підставі поданих документів. 

(2) Заявник зобов'язаний подати в електронному вигляді (електронною поштою або як 
додаток до заявки на навчання) або  принести особисто до начального відділу 
факультету наступні документи: 

a) свідоцтво про набуття статусу „іноземця з тимчасовим захистом“, 

б) нострифікацію атестата зрілості (свідоцтва про здобуття повної загальної 
середньої освіти) або свідоцтво про визнання еквівалентності диплому, 
отриманого у школі за кордоном, 

в) свідоцтво про знання чеської мови на рівні В1 або сертифікат про вивчення чеської 
мови на підготовчому курсі в ТУЛ або іншому подібному навчальному закладі. 

(3) Сертифікат про визнання еквівалентності свідоцтва про здобуття повної загальної 
середньої освіти, отриманої в школі за кордоном, може допомогти  отримати 
заявникам Mgr. Hana Králová (hana.kralova@tul.cz) з Відділу закордонних справ ТУЛ. 

(4) Свідоцтво про знання чеської мови заявник може отримати в Центрі додаткової освіти 
ТУЛ або іншому подібному навчальному закладі. Крім того, він/вона може скласти іспит 
з чеської мови на рівні В1 перед початком навчання. Заявник буде повідомлений про 
дату проведення цього іспиту  електронною поштою  за адресою, вказаною  в заявці 
протягом процедури прийому на навчання. 

(5) Заявники, зареєстровані в першому турі прийому, повинні подати документи, зазначені 
у статті 4 пар. (2), в електронному вигляді або принести їх особисто до навчального 
відділу факультету не пізніше 20 червня 2023 року. Заявники, зараховані до другого 
туру прийому, повинні подати документи, зазначені у статті 4 пар. (2) в електронному 
вигляді або принести їх особисто до навчального відділу факультету не пізніше 
15 вересня 2023 року. 

(6) При дотриманні умов процедури прийому заявник буде зарахований на перший курс 
навчання. На підставі Розпорядження декана № 1/2021 студент може протягом перших 
14 днів навчання подати заяву про визнання предметів, закінчених протягом 
попереднього навчання у іншому ВНЗ. 

http://www.ef.tul.cz/
mailto:prijimacky.ef@tul.cz
mailto:hana.kralova@tul.cz
https://www.tul.cz/uchazeci/uznavani-zahranicniho-vzdelani/
https://www.cdv.tul.cz/cestina-pro-cizince/
https://www.cdv.tul.cz/cestina-pro-cizince/
https://www.ef.tul.cz/document/1454
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Стаття 5 
Умови прийому заявників на навчання чеською мовою 

до магістерських навчальних програм на ФЕ ТУЛ 

(1) У навчальному році 2023/2024 рішення про прийняття заявника на навчання 
приймається деканом на підставі поданих документів. 

(2) Дані умови поширюються на студентів, які отримали ступінь бакалавра економіки або 
суміжних галузей. 

(3) Заявник зобов'язаний подати в електронному вигляді (електронною поштою або як 
додаток до заявки на навчання) або принести особисто до начального відділу 
факультету наступні документи: 

a) свідоцтво про набуття статусу „іноземця з тимчасовим захистом“, 

б) нострифікацію диплома виданого ВНЗ зі званням „бакалавр“, 

в) свідоцтво про знання чеської мови на рівні В1. 

(4) Нострифікацію університетського диплома зі званням „бакалавр“ можна отримати у 
Відділі закордонних справ ТУЛ або в інших університетах орієнтованих на підготовку 
магістрів. 

(5) Свідоцтво про знання чеської мови заявник може отримати в Центрі додаткової освіти 
ТУЛ або іншому подібному навчальному закладі. Крім того, він/вона може скласти іспит 
з чеської мови на рівні В1 перед початком навчання. Заявник буде повідомлений про 
дату проведення цього іспиту електронною поштою  за адресою, вказаною в заявці 
протягом процедури прийому на навчання. 

(6) Заявники, зареєстровані в першому турі прийому, повинні подати документи, зазначені 
у статті 5 пар. (3), в електронному вигляді або принести їх особисто до навчального 
відділу факультету не пізніше 20 червня 2023 року. Заявники, зараховані до другого 
туру прийому, повинні подати документи, зазначені у статті 5 пар. (3) в електронному 
вигляді або принести їх особисто до навчального відділу факультету не пізніше 13 
вересня 2023 року. 

(7) При дотриманні умов процедури прийому заявник буде зарахований на перший курс 
навчання. На підставі Розпорядження декана № 1/2021 студент може протягом перших 
14 днів навчання подати заяву про визнання предметів, закінчених протягом 
попереднього навчанням у іншому ВНЗ. 

Стаття 6 
Умови прийому заявників на навчання англійською мовою 

до магістерських начальних програм на ФЕ ТУЛ 

(1) У навчальному році 2023/2024 рішення про прийняття заявника на навчання 
приймається деканом на підставі поданих документів. 

(2) До навчання за акредитованими навчальними програмами англійською мовою можуть 
бути допущені лише ті заявники, які нададуть наступні документи: 

a) свідоцтво про набуття статусу „іноземця з тимчасовим захистом“, 

б) нострифікацію диплома виданого ВНЗ зі званням „бакалавр“. 

(3) У навчальному році 2023/2024 ФE ТУЛ пропонує навчання англійською мовою на 
магістерських програмах  ”International Management” (Міжнародний менеджмент) або 
”Business Administration” (Адміністрування бізнесу) зі спеціалізацією ”Management of 
Business Processes”(Управління бізнес-процесами). 

(4) Заявники можуть подавати заявки на магістерські програми англійською мовою в ті 
самі дати, що і на магістерські навчальні програми чеською мовою. 

http://www.ef.tul.cz/
https://www.tul.cz/uchazeci/uznavani-zahranicniho-vzdelani/
https://www.cdv.tul.cz/cestina-pro-cizince/
https://www.cdv.tul.cz/cestina-pro-cizince/
https://www.ef.tul.cz/document/1454
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(5) Для кожної навчальної програми необхідно подавати окрему заявку. Заявник 
звільняється від сплати адміністративного збору за дії, пов’язані з процедурою прийому 
на навчання. 

(6) Заявник буде запрошений на співбесіду перед комісією за допомогою електронної 
пошти. Приймальна комісія оцінює професійні та мовні навички заявників. Обов'язковим 
етапом проведення співбесіди є перевірка знання англійської мови на рівні B2. На 
підставі поданих заявником документів, співбесіди та оцінки якості кандидата 
приймальна комісія рекомендуватиме чи не рекомендуватиме допустити заявника до 
навчання та пояснить причини свого рішення в ухвалі, яку надасть декану факультету. 

Стаття 7 
Рішення про вступ на навчання 

(1) Якщо заявник буде складати іспит з чеської мови, його результати будуть опубліковані 
на дошці оголошень ФЕ ТУЛ (http://www.ef.tul.cz/uredni-deska/prijimaci-rizeni) та на 
університетському порталі IS STAG (http://stag.tul.cz). Доступ до результатів заявник 
отримає за допомогою унікального посилання, яке було надіслано йому в 
електронному листі з підтвердженням реєстрації заявки на прийом на навчання. 

(2) Письмове рішення декана ФЕ ТУЛ про зарахування або незарахування заявника на 
навчання буде надіслано заявнику особисто за поштовою адресою, вказаною у заявці 
про прийом на навчання. Якщо рішення не може бути доручено, воно буде опубліковано 
на дошці оголошень факультету (http://www.ef.tul.cz/uredni-deska/). Дата 
опублікування  рішення вважається днем його доручення. 

(3) Відповідно до розділу 50, § 5 Закону № 111/1998 Зб. на підставі письмового звернення, 
надісланого до навчального відділу факультету протягом 15 днів з дня отримання 
письмового рішення декана, та у встановлений навчальним відділом факультету термін 
заявник має право ознайомитися з матеріалами, які мають значення для прийняття 
рішення про його зарахування на навчання. 

(4) Якщо прийнятий заявник не з’явиться для запису на навчання без попередніх вибачень 
протягом 5 poбочих днів або його вибачення не будуть прийняте, він/вона втрачає 
право на вступ на навчання згідно з § 56 абз. б) Закону № 111/1998 Зб. 

(5) Процедура прийому на навчальний рік 2023/2024 завершується 30 вересня 2023 року. 

Стаття 8 
Запис заявника на навчання на ФЕ ТУЛ 

(1) Запис заявниківів, зарахованих на навчання до бакалаврських  та магістерських 
начальних програм на ФЕ ТУЛ протягом першого туру прийому, відбудеться в період 
з 3 до 23 липня 2023 року. Запис на навчання здійснюється заявниками 
в електронному вигляді через університетський портал IS STAG. 

(2) Запис заявників, зарахованих на навчання до бакалаврських навчальних програм на ФЕ 
ТУЛ протягом другого туру прийому, відбудеться  15 вересня 2023 року. На запис на 
навчання необхідно прийти особисто до будівлі Н в ТУЛ (див. статтю 1 пар. (3) даного 
Розпорядження). Про конкретний час та місце проведення запису буде повідомлено за 
допомогою електроннго листа. 

(3) Запис заявників, зарахованих до магістерських навчальних програм на ФЕ ТУЛ 
протягом другого туру прийому, відбудеться 13 вересня 2023 року. На запис на 
навчання необхідно прийти особисто до будівлі Н в ТУЛ (див. статтю 1 пар. (3) даного 
Розпорядження). Про конкретний час та місце проведення запису буде повідомлено за 
допомогою електроннго листа. 

http://www.ef.tul.cz/
http://www.ef.tul.cz/uredni-deska/prijimaci-rizeni
http://stag.tul.cz/
http://www.ef.tul.cz/uredni-deska/
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-111#f1861863
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-111#f1861894
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(4) Запис заявників, прийнятих на навчання англійською мовою до магістерських 
начальних програм на ФЕ ТУЛ, відбудеться 11 вересня 2023 року. На запис на навчання 
необхідно прийти особисто до будівлі Н в ТУЛ (див. статтю 1 пар. (3) даного 
Розпорядження). Про конкретний час та місце проведення запису буде повідомлено за 
допомогою електроннго листа.  

Стаття 9 
Перехідні та заключні положення 

(1) Затверджено Академічним сенатом Факультету економіки ТУЛ 21 березня 2023 року. 

(2) Дане розпорядження декана набирає чинності з дня затвердження Академічним 
сенатом ФЕ ТУЛ. 

http://www.ef.tul.cz/

	Стаття 1  Загальні положення
	(1) Дане розпорядження містить умови вступу на навчання до університету згідно з § 48 і  § 49 Закону № 111/1998 Зб. про вищі навчальні заклади та згідно з § 8 та § 9 Закону № 67/2022 Зб. про заходи в галузі освіти у зв'язку зі збройним конфліктом на т...
	(2) Дане розпорядження регулює порядок прийому на навчання до бакалаврських та магістерських навчальних програм на Факультеті економіки ТУЛ (далі також „факультет“ або „ФЕ ТУЛ“) у навчальному році 2022/2023 для претендентів з України, які у розумінні ...
	(3) Місцезнаходження факультету та його поштова адреса: Технічний університет у Ліберці - будівля H, вул. Voroněžská буд. 13, 461 17 Liberec 1. Офіційна адреса: Технічний університет у Ліберці, Факультет економіки, вул. Studentská буд. 1402/2, 461 17 ...

	Стаття 2  Порядок прийому до бакалаврських та магістерських навчальних програм на ФE ТУЛ
	(1) Факультет приймає заявки на навчання протягом першого туру прийому до 30 квітня 2023 року. Заявки на навчання протягом другого туру прийому приймаються з 1 червня до 15 серпня 2023 року.
	(2) Заявник подає заявку на навчання на ФЕ ТУЛ виключно в електронній формі через університетський портал IS STAG (https://stag.tul.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html). Надання персональних даних у заявці на навчання є обов’язковим згідно з зак...
	(3) На кожну навчальну програму, відповідно до її спеціалізації, необхідно подавати окрему заявку. Для кожного туру прийому документів необхідно подавати окрему заявку. Заявник звільняється від сплати адміністративного збору за дії, пов’язані з процед...
	(4) У разі виникнення будь-яких ускладнень необхідно зв’язатися з навчальним відділом факультету за телефоном (+420 485 352 387) або електронною поштою (prijimacky.ef@tul.cz) не пізніше 30 квітня 2023 року у випадку заявок поданих протягом першого тур...

	Стаття 3  Інші виняткові можливості для прийому на навчання на ФЕ ТУЛ
	(1) У виняткових випадках заявник може подати заявку на навчання до 15 вересня 2023 року.
	(2) У такому випадку заявник повинен надати підтвердження отримання статусу „іноземця з тимчасовим захистом“ після 15 серпня 2023 року, оскільки прийом заявок на навчання протягом другого туру в даний термін вже було завершено.
	(3) Заявник повинен зв’язатися з навчальним відділом факультету електронною поштою (prijimacky.ef@tul.cz) не пізніше 15 серпня 2023 року. Після цього терміну заявники більше не будуть прийматися на денну форму навчання на ФЕ ТУЛ.

	Стаття 4  Умови прийому заяників на навчання чеською мовою до бакалаврських навчальних програм на ФЕ ТУЛ
	(1) У навчальному році 2023/2024 рішення про прийняття заявника на навчання приймається деканом на підставі поданих документів.
	(2) Заявник зобов'язаний подати в електронному вигляді (електронною поштою або як додаток до заявки на навчання) або  принести особисто до начального відділу факультету наступні документи:
	a) свідоцтво про набуття статусу „іноземця з тимчасовим захистом“,
	б) нострифікацію атестата зрілості (свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти) або свідоцтво про визнання еквівалентності диплому, отриманого у школі за кордоном,
	в) свідоцтво про знання чеської мови на рівні В1 або сертифікат про вивчення чеської мови на підготовчому курсі в ТУЛ або іншому подібному навчальному закладі.
	(3) Сертифікат про визнання еквівалентності свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти, отриманої в школі за кордоном, може допомогти  отримати заявникам Mgr. Hana Králová (hana.kralova@tul.cz) з Відділу закордонних справ ТУЛ.
	(4) Свідоцтво про знання чеської мови заявник може отримати в Центрі додаткової освіти ТУЛ або іншому подібному навчальному закладі. Крім того, він/вона може скласти іспит з чеської мови на рівні В1 перед початком навчання. Заявник буде повідомлений п...
	(5) Заявники, зареєстровані в першому турі прийому, повинні подати документи, зазначені у статті 4 пар. (2), в електронному вигляді або принести їх особисто до навчального відділу факультету не пізніше 20 червня 2023 року. Заявники, зараховані до друг...
	(6) При дотриманні умов процедури прийому заявник буде зарахований на перший курс навчання. На підставі Розпорядження декана № 1/2021 студент може протягом перших 14 днів навчання подати заяву про визнання предметів, закінчених протягом попереднього н...

	Стаття 5  Умови прийому заявників на навчання чеською мовою до магістерських навчальних програм на ФЕ ТУЛ
	(1) У навчальному році 2023/2024 рішення про прийняття заявника на навчання приймається деканом на підставі поданих документів.
	(2) Дані умови поширюються на студентів, які отримали ступінь бакалавра економіки або суміжних галузей.
	(3) Заявник зобов'язаний подати в електронному вигляді (електронною поштою або як додаток до заявки на навчання) або принести особисто до начального відділу факультету наступні документи:
	a) свідоцтво про набуття статусу „іноземця з тимчасовим захистом“,
	б) нострифікацію диплома виданого ВНЗ зі званням „бакалавр“,

	в) свідоцтво про знання чеської мови на рівні В1.
	(4) Нострифікацію університетського диплома зі званням „бакалавр“ можна отримати у Відділі закордонних справ ТУЛ або в інших університетах орієнтованих на підготовку магістрів.
	(5) Свідоцтво про знання чеської мови заявник може отримати в Центрі додаткової освіти ТУЛ або іншому подібному навчальному закладі. Крім того, він/вона може скласти іспит з чеської мови на рівні В1 перед початком навчання. Заявник буде повідомлений п...
	(6) Заявники, зареєстровані в першому турі прийому, повинні подати документи, зазначені у статті 5 пар. (3), в електронному вигляді або принести їх особисто до навчального відділу факультету не пізніше 20 червня 2023 року. Заявники, зараховані до друг...
	(7) При дотриманні умов процедури прийому заявник буде зарахований на перший курс навчання. На підставі Розпорядження декана № 1/2021 студент може протягом перших 14 днів навчання подати заяву про визнання предметів, закінчених протягом попереднього н...

	Стаття 6  Умови прийому заявників на навчання англійською мовою до магістерських начальних програм на ФЕ ТУЛ
	(1) У навчальному році 2023/2024 рішення про прийняття заявника на навчання приймається деканом на підставі поданих документів.
	(2) До навчання за акредитованими навчальними програмами англійською мовою можуть бути допущені лише ті заявники, які нададуть наступні документи:
	a) свідоцтво про набуття статусу „іноземця з тимчасовим захистом“,
	б) нострифікацію диплома виданого ВНЗ зі званням „бакалавр“.

	(3) У навчальному році 2023/2024 ФE ТУЛ пропонує навчання англійською мовою на магістерських програмах  ”International Management” (Міжнародний менеджмент) або ”Business Administration” (Адміністрування бізнесу) зі спеціалізацією ”Management of Busine...
	(4) Заявники можуть подавати заявки на магістерські програми англійською мовою в ті самі дати, що і на магістерські навчальні програми чеською мовою.
	(5) Для кожної навчальної програми необхідно подавати окрему заявку. Заявник звільняється від сплати адміністративного збору за дії, пов’язані з процедурою прийому на навчання.
	(6) Заявник буде запрошений на співбесіду перед комісією за допомогою електронної пошти. Приймальна комісія оцінює професійні та мовні навички заявників. Обов'язковим етапом проведення співбесіди є перевірка знання англійської мови на рівні B2. На під...

	Стаття 7  Рішення про вступ на навчання
	(1) Якщо заявник буде складати іспит з чеської мови, його результати будуть опубліковані на дошці оголошень ФЕ ТУЛ (http://www.ef.tul.cz/uredni-deska/prijimaci-rizeni) та на університетському порталі IS STAG (http://stag.tul.cz). Доступ до результатів...
	(2) Письмове рішення декана ФЕ ТУЛ про зарахування або незарахування заявника на навчання буде надіслано заявнику особисто за поштовою адресою, вказаною у заявці про прийом на навчання. Якщо рішення не може бути доручено, воно буде опубліковано на дош...
	(3) Відповідно до розділу 50, § 5 Закону № 111/1998 Зб. на підставі письмового звернення, надісланого до навчального відділу факультету протягом 15 днів з дня отримання письмового рішення декана, та у встановлений навчальним відділом факультету термін...
	(4) Якщо прийнятий заявник не з’явиться для запису на навчання без попередніх вибачень протягом 5 poбочих днів або його вибачення не будуть прийняте, він/вона втрачає право на вступ на навчання згідно з § 56 абз. б) Закону № 111/1998 Зб.
	(5) Процедура прийому на навчальний рік 2023/2024 завершується 30 вересня 2023 року.

	Стаття 8  Запис заявника на навчання на ФЕ ТУЛ
	(1) Запис заявниківів, зарахованих на навчання до бакалаврських  та магістерських начальних програм на ФЕ ТУЛ протягом першого туру прийому, відбудеться в період з 3 до 23 липня 2023 року. Запис на навчання здійснюється заявниками в електронному вигля...
	(2) Запис заявників, зарахованих на навчання до бакалаврських навчальних програм на ФЕ ТУЛ протягом другого туру прийому, відбудеться  15 вересня 2023 року. На запис на навчання необхідно прийти особисто до будівлі Н в ТУЛ (див. статтю 1 пар. (3) дано...
	(3) Запис заявників, зарахованих до магістерських навчальних програм на ФЕ ТУЛ протягом другого туру прийому, відбудеться 13 вересня 2023 року. На запис на навчання необхідно прийти особисто до будівлі Н в ТУЛ (див. статтю 1 пар. (3) даного Розпорядже...
	(4) Запис заявників, прийнятих на навчання англійською мовою до магістерських начальних програм на ФЕ ТУЛ, відбудеться 11 вересня 2023 року. На запис на навчання необхідно прийти особисто до будівлі Н в ТУЛ (див. статтю 1 пар. (3) даного Розпорядження...

	Стаття 9  Перехідні та заключні положення
	(1) Затверджено Академічним сенатом Факультету економіки ТУЛ 21 березня 2023 року.
	(2) Дане розпорядження декана набирає чинності з дня затвердження Академічним сенатом ФЕ ТУЛ.


