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Pravidla přijímacího řízení 

 ke studiu na Vysoké škole NEWTON 

pro akademický rok 2023/2024 

Článek I. Úvodní ustanovení 

1. Tato pravidla přijímacího řízení vydaná rektorem Vysoké školy NEWTON, a.s. 

(v internacionálním prostředí užívající název NEWTON University; dále též jen 

„Vysoká škola NEWTON“ nebo „vysoká škola“; do 13. 5. 2021 vystupující pod 

obchodní firmou (názvem) NEWTON College, a.s. a zkratkou NC), stanoví principy, 

pravidla a postupy přijímacího řízení, jakož i podmínky pro přijetí ke studiu na vysoké 

škole pro akademický rok 2023/2024 (dále též jen AR 2023/24). 

2. Pravidla navazují na znění příslušných ustanovení zákona č. 111/1998 Sb., 

o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých 

školách), v platném znění (dále jen „zákon“), a Statutu Vysoké školy NEWTON (dále 

jen „statut“). 

3. Tato pravidla stanovují v návaznosti na ustanovení čl. IV., odst. 4 statutu a čl. II 

studijního a zkušebního řádu vysoké školy podobu a průběh přijímacího řízení a plní 

rovněž roli metodického pokynu pro přijímací řízení na AR 2023/24. 

Článek II. Principy a podoba přijímacího řízení 

1. Přijímací řízení je založeno na posouzení studijních předpokladů uchazeče a jeho 

motivace ke studiu na Vysoké škole NEWTON. 

2. Posuzování studijních předpokladů a motivace uchazeče ke studiu probíhá formou 

individuálních motivačních rozhovorů, součástí ověřování podmínek pro přijetí 

uchazeče ke studiu na Vysoké škole NEWTON není přijímací zkouška. 

3. Přijímací řízení sestává z jednotlivých součástí, jimiž jsou: 

a. předložení pro přijetí ke studiu nezbytných dokladů; 

b. vyplnění dokumentů v rozsahu marketingového dotazníku, popř. doplnění 

údajů o uchazeči a potvrzení souhlasu uchazeče se zpracováním jeho 

osobních údajů ze strany Vysoké školy NEWTON; 

c. ověření úrovně jazykových znalostí uchazeče (anglický jazyk) za účelem 

budoucího rozřazení studentů vysoké školy do konkrétních výukových skupin 

(platí pouze pro přijímací řízení do bakalářského studijního programu 

uskutečňovaného v českém jazyce); 
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d. ověření úrovně znalostí anglického jazyka uchazeče, který žádá o přijetí do 

studijního programu uskutečňovaného v anglickém jazyce (platí pouze pro 

přijímací řízení do studijního programu uskutečňovaného v anglickém jazyce); 

e. ověření úrovně znalostí českého jazyka uchazeče – cizince, který žádá o přijetí 

do studijního programu uskutečňovaného v českém jazyce (neplatí v případě 

uchazečů - občanů Slovenské republiky); 

f. individuální motivační rozhovor (též přijímací pohovor) ověřující zejména: 

(1) motivaci uchazeče ke studiu na Vysoké škole NEWTON (sebehodnocení, 

osobní orientace do budoucna, osobní cíle ad.); 

(2) úroveň jeho odborných předpokladů (platí pro přijímací řízení do 

navazujícího magisterského studijního programu); 

(3) popř. i úroveň jazykové vybavenosti uchazeče. 

4. Pro přijímání ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na 

bakalářský studijní program, může rektor vysoké školy svým opatřením stanovit 

konkrétní požadavky na podobu, obsah a strukturu předtím absolvovaného 

studijního programu, jakož i určit postup v případě, kdy uchazeč o studium tyto 

požadavky nenaplňuje (např. v podobě nutnosti následně absolvovat určité studijní 

předměty navíc nad rámec standardního studijního plánu apod.). 

5. Pro přijímání cizinců ke studiu v rámci mezinárodních smluv, kterými je Česká 

republika vázána, se postupy i podmínky uvedené v tomto metodickém pokynu 

aplikují přiměřeně s možnou modifikací zejména jednotlivých součástí přijímacího 

řízení s ohledem např. na ověřování znalostí českého jazyka či průběh procesu 

ověřování uchazečem dosaženého vzdělání. 

6. Interaktivní součásti přijímacího řízení včetně individuálních motivačních rozhovorů 

mohou zejména v případě cizinců, jakož i ostatních uchazečů o studium probíhat 

z jejich podnětu nebo z rozhodnutí příslušných orgánů státní správy rovněž distanční 

formou za využití prostředků elektronické komunikace, tj. v podobě videokonference 

(Google Meet, Zoom, Microsoft Teams aj.), e-rozhovoru (Skype, WhatsApp aj.) 

apod. V případě realizace interaktivních součástí přijímacího řízení distanční formou 

z podnětu uchazeče může být uchazeči o studium ze strany vysoké školy vyměřen 

poplatek za přijímací řízení realizované distanční formou. 

7. Běžná komunikace s uchazeči o studium probíhá zejména elektronickou formou. 

Článek III. Doklady k přijetí 

1. Základní podmínkou pro přijetí ke studiu bakalářského nebo magisterského 

studijního programu dle § 48 zákona o vysokých školách je dosažení středního 

vzdělání s maturitní zkouškou doloženého originálem či úředně ověřenou kopií 

maturitního vysvědčení. 
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2. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na 

bakalářský studijní program, je řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního 

programu akreditovaného dle zákona doložené originálem či úředně ověřenou kopií 

vysokoškolského diplomu. 

3. Uchazeči o studium, kteří získali zahraniční středoškolské vzdělání absolvováním 

studia ve středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční střední škole, 

v mezinárodní střední škole, v evropské škole působící podle Úmluvy o statutu 

Evropských škol nebo ve škole, v níž ministerstvo povolilo podle školského zákona 

plnění povinné školní docházky, prokazují splněn podmínky dosažení středního 

vzdělání s maturitní zkouškou v souladu s ustanoveními §48, odst. 4 zákona. 

4. Uchazeči o studium v magisterském studijním programu, který navazuje 

na bakalářský studijní program, kteří získali zahraniční vysokoškolské vzdělání 

absolvováním studia ve vysokoškolském programu na zahraniční vysoké škole, 

prokazují splnění podmínky řádného ukončení studia v kterémkoliv typu dle zákona 

akreditovaného studijního programu v souladu s ustanoveními §48, odst. 5 zákona. 

5. Uchazeči o studium jsou povinni prokázat svoji totožnost, jakož i předložit jedno 

vyhotovení pasové fotografie, popř. tuto fotografii dodat v elektronické formě. 

Článek IV. Organizace přijímacího řízení 

1. Přijímací řízení na AR 2023/24 probíhá od 1. listopadu 2022 do 30. září 2023. 

2. Přijímací řízení se zahajuje doručením přihlášky uchazeče ke studiu příslušného 

studijního programu na Vysoké škole NEWTON. 

3. Přihlášky ke studiu uchazeči podávají v elektronické podobě prostřednictvím 

internetových stránek www.newton.university, popř. https://is.newton.university/. 

4. Možné termíny realizace individuálních motivačních rozhovorů v kontaktní formě 

jsou uveřejňovány na informačních nástěnkách Vysoké školy NEWTON, jakož i na 

internetových stránkách www.newton.university, popř. https://is.newton.university/. 

Termíny individuálních motivačních rozhovorů realizovaných v distanční formě jsou 

určovány dohodou koordinátora přijímacího řízení s uchazečem o studium. 

5. Za organizaci přijímacího řízení včetně organizace jednotlivých termínů 

individuálních motivačních rozhovorů, shromažďování a kompletaci údajů 

o uchazečích o studium, jakož i kompletaci veškeré další dokumentace související 

s přijímacím řízením odpovídají koordinátoři přijímacího řízení určení rektorem či jím 

pověřeným prorektorem vysoké školy. 

http://www.newton.university/
https://is.newton.university/
http://www.newton.university/
https://is.newton.university/
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6. Individuální motivační rozhovory v rámci přijímacího řízení vedou rektorem pověřené 

osoby, zejména pak koordinátoři přijímacího řízení, dále pak dle potřeby akademičtí 

pracovníci a členové vedení vysoké školy. 

7. O průběhu přijímacího řízení je vyhotoven zápis, v němž příslušný koordinátor 

přijímacího řízení poznamená skutečnosti o doložení potřebných dokladů nutných 

pro přijetí ke studiu, stručně zhodnotí motivaci uchazeče ke studiu, úroveň 

projevených studijních a/nebo odborných předpokladů, popř. i závěry 

z provedeného hodnocení úrovně jeho jazykové vybavenosti, jakož i vysloví 

doporučení pro přijetí či nepřijetí uchazeče ke studiu. 

Článek V. Přijetí ke studiu 

1. Přijetí uchazeče ke studiu zvoleného studijního programu je podmíněno doložením 

dokladů o splnění podmínek pro přijetí ke studiu bakalářského nebo magisterského 

studijního programu dle § 48 zákona o vysokých školách a absolvováním přijímacího 

řízení v podobě určené těmito pravidly. 

2. O přijetí ke studiu na Vysoké škole NEWTON rozhoduje rektor vysoké školy. 

3. Rozhodnutí o přijetí ke studiu je vydáno nejpozději do 30 dnů od ověření poslední 

ze stanovených podmínek pro přijetí ke studiu na Vysokou školu NEWTON. 

4. Proti rozhodnutí se může uchazeč odvolat ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho oznámení. 

Odvolacím orgánem je rektor vysoké školy, který napadené rozhodnutí přezkoumá 

v souladu s postupy určenými zákonem. 

5. Rozhodnutí o přijetí ke studiu je úspěšnému uchazeči doručováno v elektronické 

podobě. 

6. Neúspěšným uchazečům je rozhodnutí o jejich nepřijetí ke studiu na Vysoké škole 

NEWTON doručováno v souladu se zněním §69a zákona prostřednictvím 

provozovatele poštovních služeb. 

Článek VI. Zvláštní podmínky přijetí 

1. Uchazeči o studium, kteří absolvovali studijní program nebo jeho část nebo stále 

studují jiný studijní program na vysoké škole v České republice nebo v zahraničí, 

anebo absolvovali akreditovaný vzdělávací program na vyšší odborné škole v České 

republice nebo v zahraničí, mohou být v souladu s § 49, odst. 3 zákona o vysokých 

školách rozhodnutím rektora přijati ke studiu na Vysoké škole NEWTON na základě 

podané přihlášky ke studiu, aniž by museli absolvovat veškeré jednotlivé součástí 

přijímacího řízení. 
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2. Uchazeči o studium bakalářského studijního programu uvedenému v odst. 1 mohou 

být po přijetí ke studiu na jeho žádost v souladu se studijním a zkušebním řádem 

Vysoké školy NEWTON uznány během předchozího studia vykonané zkoušky, 

přičemž může být na Vysoké škole NEWTON následně zapsán do vyššího nežli 

prvního ročníku studia. 

3. Uchazeč uvedený v odst. 2 je přitom povinen k již výše uvedeným dokladům 

k přijímacímu řízení doložit ještě navíc i: 

a. přehled jím absolvovaných předmětů včetně výsledků zkoušek (výpis studijních 

výsledků), potvrzený příslušnou jinou vysokou školou či vyšší odbornou školou, 

b. sylaby jím úspěšně absolvovaných předmětů. 

4. Pokud je to s ohledem na studijní potřeby a zájmy uchazeče o studium vhodné a 

současně i z pohledu organizace výuky na Vysoké škole NEWTON možné, může 

být uchazeč uvedený v odst. 2 přijat a následně zapsán již do nejbližšího 

zahajovaného semestru výuky v rámci aktuálně probíhajícího akademického roku. 

5. Uchazeč o studium v magisterském studijním programu navazujícím na bakalářský 

studijní program, který již absolvoval jiný magisterský studijní program či jeho část, 

popř. který stále studuje jiný magisterský studijní program na vysoké škole v České 

republice nebo v zahraničí, mohou být po přijetí ke studiu na jeho žádost v souladu 

se studijním a zkušebním řádem Vysoké školy NEWTON uznány během 

předchozího studia magisterského studijního programu vykonané zkoušky. 

6. Pokud je to s ohledem na studijní potřeby a zájmy uchazeče o studium vhodné a 

současně i z pohledu organizace výuky na Vysoké škole NEWTON možné, může 

být uchazeč uvedený v odst. 5 případně zapsán již do nejbližšího zahajovaného 

semestru výuky v rámci aktuálně probíhajícího akademického roku. Uchazeče však 

v tomto případě nelze zapsat ke studiu vyššího nežli prvního ročníku navazujícího 

magisterského studia. 

Článek VII. Zápis do studia 

1. Uchazeči, který byl ke studiu přijat, vzniká podle § 51 zákona právo na zápis 

do studia. Uchazeči se do studia zapisují ve lhůtě či termínu stanoveném vysokou 

školou. 

2. Zápis do studia probíhá elektronickou formou v rektorem vysoké školy určeném 

termínu či termínech včetně případných termínů dodatečných. 

3. Podmínkou pro zápis uchazeče do studia je uzavření smlouvy o studiu (dále též jen 

„smlouva“) a úhrada poplatků spojených se studiem na soukromé vysoké škole ve 

smyslu §59 zákona, statutu a dalších interních norem Vysoké školy NEWTON.   
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Článek VIII. Přijímání ke studiu programů celoživotního vzdělávání 

Ustanovení této interní normy týkající se principů a podoby přijímacího řízení se 

přiměřeně použijí i pro přijímání do programů celoživotního vzdělávání (CŽV) s trváním 

alespoň jeden semestr (tj. 12 týdnů) a objemem výuky alespoň 48 hod. 

Článek IX. Závěrečná ustanovení 

1. Tato pravidla jsou platná a účinná od 1. listopadu 2022 do 31. října 2023. 

2. Dnem nabytí účinnosti těchto pravidel se ruší i veškeré ostatní do té doby případně 

platné interní normy Vysoké školy NEWTON, a.s. v podobě metodických pokynů či 

pravidel vztahujících se k přijímacímu řízení. 

 

 

V Praze dne 31. října 2022 

 

 

 

 

    ……………………………………………… 

  MUDr. Jan Mojžíš, MBA 

  rektor 

  Vysoká škola NEWTON, a.s. 

 


