Вища освіта

Чехія має найглибші освітні історичні традиції в Європі. Ще в 1348 році чеським королем і
римським імператором Карлом IV був відкритий перший в Центральній Європі
університет, названий його ім'ям. Створений за аналогією з Паризьким університетом
Сорбонною, Карлів університет у Празі впродовж сторіч був центром освіти та культури
не тільки для чехів, але і для представників інших країн. Сьогодні в Чехії навчаються
студенти більше ніж з 50 країн світу, причому серед них досить багато американців,
англійців, німців, австрійців і представників інших країн з високим рівнем
соціально-економічного розвитку. Цьому сприяє високий міжнародний авторитет чеських
вузів, міжнародне визнання їх дипломів і якість підготовки фахівців, визнана в усьому
світі. В теперішній час в систему вищої освіти Чеської Республіки входять 62 вищих
навчальних заклади, з яких 24 - громадські навчальні заклади, 4-державні вищі
навчальні заклади (три військові училища та поліцейська академія) і 34 - приватні вузи.
Карлів університет у Празі (Charles University), університет ім. Ф. Палацького (Palack
University) у м. Оломоуці та університет ім. Т. Масарика (Masaryk University) у м. Брно є
традиційними багатопрофільними вузами університетського типу, що поєднують в собі
гуманітарні напрями, природничі науки, теологію та медицину. Близько 38% студентів
сьогодні навчаються в Празі, 21% - у Брно, а інші - в таких регіональних центрах, як
Острава, Пардубіце, Хеб, Чеське Будейовіце, Плзень та ін У Чеській Республіці система
вищої освіти підрозділяється на три рівні: бакалаврат, магістратура та докторантура.
Уряд Чеської Республіки фінансує освіту на чеській мові в державних вузах як чеських,
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так і іноземних студентів з коштів державного бюджету, тобто освіта на чеській мові у
державних вузах Чеської Республіки безкоштовна як для чеських, так і для іноземних
студентів. На сьогоднішній день вищі навчальні заклади Чехії пропонують навчання
більше ніж із 1000 різних спеціальностей. В Карловому університеті діє
програ
ма довузівської підготовки майбутніх студентів, яка має повну відповідність з вимогами
до вступних іспитів. Спеціалізовані підготовчі курси Карлова університету в Празі,
унікальні за своїм змістом і організацією. Програма має ряд важливих переваг:

- Слухачі є студентами підготовчого відділення (нульового курсу). Програма їхнього
навчання аналогічна підготовці вже вступили до університету, але з урахуванням
вивчення дисциплін, необхідних для здачі вступних іспитів;
- Заняття проводять професори університету, що є авторами тестів для вступних іспитів;
- Контроль успішності, дисципліни, а також допомогу у вирішенні будь-яких питань,
пов'язаних з перебуванням в Чехії, здійснюють спеціально призначені куратори, які є
співробітниками університету. Куратори постійно інформують батьків про хід виконання
їх дітьми програми довузівської підготовки;

- Програма довузівської підготовки включає в себе організаційне та консультативне
сприяння в складанні вступних іспитів.

Окрім підготовчих курсів в Чехії існують освітні центри, які допомагають майбутнім
студентам ознайомитись з переліком спеціальностей, займаються організацією та
оформленням приїзду абітурієнтів до вступу у ВУЗ. Скажімо Центр підготовки студентів,
або Празький освітній центр - це найбільші центри підготовки російсько та україномовних
абітурієнтів у Празі.
Тут допоможуть підготуватися до вступу на усі спеціальності
чеських вузів, вивчити чеську мову, пройти курси з предметів, що входять в програму
іспитів. Як результат такої підготовки – практично всі випускники підготовчих центрів
стають студентами престижних чеських вузів.

Ми надаємо консультативну та посередницьку допомогу з питань вищої освіти в Чехії.
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або Празький освітній центр - це найбільші центри підготовки російсько та україномовних
абітурієнтів у Празі.
Тут допоможуть підготуватися до вступу на усі спеціальності
чеських вузів, вивчити чеську мову, пройти курси з предметів, що входять в програму
іспитів. Як результат такої підготовки – практично в
сі
випускники підготовчих центрів стають студентами престижних чеських вузів.
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