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academic freedom  akademická svoboda 
academic year  akademický, školní rok 
admission  přijetí  
admitted to ...  přijat na ... 
apply for a scholarship  žádat o stipendium 
appoint staff  jmenovat učitelský sbor 
assembly hall  školní aula 
award a degree  udělit titul 
BA (Bachelor of Arts)  Bc., bakalářský stupeň v humanitních vědách 
BA (Hons)  Bc s vyznamenáním, tzv. červený diplom 
BSc (Bachelor of Science)  Bc.,bakalář přírodních věd 
campus  areál univerzity, kampus, akademická půda 
cater for mature students  starat se pro dospělé studenty 
compared to st  v porovnání s něčím 
concentrate on st  soustředit se na něco 
credit  kredit (za dokončení předmětu) 
dean  děkan 
department head  vedoucí oddělení, katedry 
dining hall  jídelna 
eligible for st  způsobilý, kvalifikovaný, schopný 
empowered to st  zplnomocněný k něčemu 
enrol (GB)  zapsat se, přihlásit se; přijmout ke studiu 
enroll (US)  zapsat se, přihlásit se; přijmout ke studiu 
enrolment  zápis, přihlášení 
enter higher education  jít na vysokou školu 
entrance qualifications  vstupní kvalifikace 
first-degree course  bakalářské studium 
focus on st  zaměřit se na něco 
funded by central government grant   financováno vládním grantem 
further education  další vzdělávání 
get a degree in st  dostat titul  
get a grant  dostat grant 
get financial aid  získat peněžní pomoc 
graduate from ... with honours  ukončit střední školu (US), promovat ... (GB) 

s vyznamenáním 
graduation ceremony  promoce 
have a degree in ...  mít titul, vysokoškolské vzdělání v oboru ... 
higher education colleges  vysoké školy 
hostel (GB)  kolej, noclehárna, ubytovna 
chancellor (GB)  rektor univerzity 
change schools  měnit školy, přestupovat ze školy na školu 
charities and industry  charity a průmysl 
lecture  přednášet; přednáška 
lecture hall  posluchárna, přednášková síň 
local education authority  školský úřad 
MA (Master of Arts)  Mgr., titul magistr 
master  učitel, profesor 
Oxbridge  univerzity v Oxfordu a Cambridgi 
paper  písemná zkouška, práce, písemný test, 

kompozice, referát 
PhD  doktor přírodních věd, doktor filosofie 
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president (US)  děkan, rektor 
private colleges providing both higher 
and further education 

 soukromé školy poskytující jak vyšší, tak další 
vzdělávání 

professor  profesor(ka) na vysoké škole 
publicly-funded university  univerzita dotovaná státem  
raise finance from the private sector  získat peníze ze soukromého sektoru 
receive funding for research  obdržet finanční podporu na výzkum 
semester (US)  semestr 
study at business school  studovat na obchodní škole 
study at school of economics  studovat na vysoké škole ekonomické  
study at technical university  studovat na technické univerzitě 
study computer science  studovat informatiku 
study dentistry  studovat stomatologii (zubní lékařství) 
study humanities  studovat humanitní vědy  
study law  studovat práva 
study medicine  studovat medicínu 
study science  studovat přírodní vědy 
take a course  účastnit se kurzu 
teaching assistant (T.A.)  asistent učitele 
term (GB)  semestr 
the only independent university  jediná nezávislá univerzita 
tuition fees  školné, poplatky za vzdělávání 
tutor  učitel, doučovatel 
undergraduate  vysokoškolský student, posluchač 
 

 


