Příklady nostrifikace za účelem nalezení pracovního uplatnění
1) Jekaterina aneb co dělat v případě, že se Vámi vystudovaný obor již
nevyučuje
Jekaterina přišla do České republiky roku 2008 s manželem IT odborníkem, který byl vybrán do
programu MPSV „Výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků“. Jekaterina nemohla nalézt práci
v oboru. Rozhodla se proto absolvovat rekvalifikační kurz účetnictví. Vstupním předpokladem zápisu
do kurzu bylo předložit doklad o uznání vysokoškolského studia.
Žádost o uznání svého diplomu v oboru “automatizované systémy řízení“, který dokončila roku 1992
na fakultě elektrotechniky a kybernetiky, poprvé podala v březnu roku 2012 na Českém vysokém
učení technickém (ČVUT). Její žádost byla zamítnuta. Obor, který vystudovala, byl před dvaceti lety
zrušen, a obsah jejího studia tudíž nebyl porovnatelný s žádným s vyučovaných oborů na ČVUT.
Jekaterina se okamžitě obrátila na organizaci InBáze Berkat. Spolu se sociální pracovnicí sepsala
odvolání k rozhodnutí a v 15denní lhůtě na podání odvolání, jej podala. Odvolání podala na rektorát
ČVUT. Uplynuly dva měsíce a Jekaterina stále neobdržela rozhodnutí. Rektorát se již zdráhala
telefonicky kontaktovat. Obávala se, že svými opakovanými dotazy pracovníky obtěžuje a vyřízení
odvolání by mohla spíše než uspíšit, zbrzdit.
Po dalším měsíci čekání vyhledala pomoc neziskových organizací. Tentokrát se obrátila na organizaci
META o.p.s, která se mimo jiné specializuje na uznávání zahraničního vzdělání. Pracovníci organizace
META opět kontaktovali rektorát. Příčinou pozdržení vyřízení žádosti byly obtíže s identifikací
Jekateriina diplomu. Na diplomu bylo uvedeno Jekaterinino dívčí příjmení, ve formuláři pro podání
odvolání vyplnila své příjmení po sňatku. Když se obtíže vyjasnily, žádost byla předána MŠMT jakožto
odvolacímu orgánu a vyřízena. V lednu roku 2013 obdržela Jekaterina doklad o uznání svého vzdělání
a nastoupila do kurzu účetní.
praktické rady:








příčinou pozdržení žádosti může být formální detail, jako je překlep ve jméně, chybný přepsi
jména z azbuky, uvedení jiného jména než jména, které je na diplomu
užívat opravné prostředky, jako je odvolání
nastalé obtíže řešit okamžitě, kupříkladu lhůta na podání odvolání je pouze 15 dní od
obdržení vyrozumění
nebát se kontaktovat uznávací orgány, konzultovat s nimi
konzultovat všechny kroky podání Vaší žádosti (od okamžiku přípravy žádosti, po průběh
uznávání)
v případě pochybností existují neziskové organizace, na které se lze obrátit
vytrvat v případě obtíží

2) Gulyia
Gulyia přišla do České republiky z Kyrgyzstánu roku 2005. Založila si zde konzultantskou firmu, která
poskytuje právní a investiční poradenství ruským firmám v ČR. O nostrifikaci poprvé zažádala roku
2009. Domnívala se, že uznání rovnocennosti jejího vzdělání, jí umožní užívat český titul a zvýší prestiž
firmy. Po 3 měsících po podání žádosti byla vyrozuměna o záporném vyřízení žádosti. Obsah a rozsah

studijního oboru „ekonomický kybernetik“, který získala roku 1983 na Moskevském institutu řízení,
nebyl porovnatelný s žádným oborem vyučovaným v ČR, neboť obor se v ČR nevyučuje
Gulyia nepodala odvolání, neboť symbolický kapitál, který by jí možnost užívání titulu poskytovala,
nepovažovala za zásadní pro rozvoj své firmy
S nastupující ekonomickou krizí se Gulyina firma ocitla na pokraji krachu. Gulyia se počátkem roku
2013 rozhodla hledat práci v zaměstnaneckém poměru. Aby zvýšila své šance na trhu práce v ČR, opět
zažádala o nostrifikaci. Nakonec uspěla. Na vyrozumění nicméně stálo, že její vzdělání bylo uznáno za
rovnocenné, český titul nicméně užívat nemůže. Užívat může pouze akademický titul, který získala
v Rusku. Gulyia byla zklamaná. Český titul, o kterém se domnívala, že ji usnadní vstup na trh práce v
ČR, opět užívat nemohla. Dopustila se častého omylu. Nostrifikace je uznáním rovnocennosti vzdělání,
nikoliv oprávnění užívat český titul. Ten lze získat pouze studiem v ČR.
praktické rady:


uznání vysokoškolského diplomu automaticky neznamená uznání akademického titulu

Příklady nostrifikace za účelem pokračování v dalším studiu
3) Elena aneb kouzlo dobré přípravy
Elena přišla do České republiky v rámci doktorandského studia na fakultě stavební Českého vysokého
učení technického. Nostrifikovaný diplom v oblasti stavebního inženýrství musela předložit před
nástupem do studia. Podrobně se o všech detailech informovala od své sestry, která již v České
republice pobývala a studovala. Veškerou dokumentaci si proto pečlivě připravila před odjezdem a
uznání svého studia zažádala s předstihem 6 měsíců. Před podáním si ještě informace o nostrifikaci
ověřila u školitele své doktorandské práce. Během měsíce byla její nostrifikace bez problémů
vyřízena.
praktické rady:



dobře se o procesu informovat i pomocí osobních konzultací
žádost podat včas

4) Monica aneb k čemu vlastně opravňuje uznaný diplom
Monica přijela do České republiky za účelem studia v rámci bilaterálních stipendijních programů mezi
vládami latinskoamerických států a vlády České republiky. Uznaný doklad o vysokoškolském vzdělání
musela předložit k zápisu do doktorandského studia medicíny. Nostrifikace proběhla celkem bez
problémů a Monica po absolvování kurzu češtiny nastoupila do studia. V ČR se chystala provádět
výzkum v oblasti kardiochirurgie. Výzkum chtěla provádět v nemocnici, při práci s pacienty.
Nostrifikovaný diplom sice měla, v nemocnici nicméně s pacienty pracovat nemohla. Nesložila totiž
aprobační zkoušky, bez nichž nemají zahraniční lékaři v ČR přístup k výkonu povolání.
praktické rady:


pokud je třeba nostrifikace k výkonu povolání, je třeba zjistit, k čemu nostrifikace opravňuje,
zda k dalšímu studiu v oboru, či výkonu povolání - u regulovaných povolání, jako je lékař,
právník atd. povětšinou nepostačí a je třeba prokázat, praxi, zkoušky atd. -

5) Anna aneb nebezpečí, které může znamenat zprostředkovatel
Anna se rozhodla studovat v ČR na vysoké škole. Potřebovala proto nostrifikovat své
středoškolské vysvědčení. Když Anna podávala žádost, neuměla ještě dobře česky. Na
internetu si vyhledala zprostředkovatelské služby, které slibovaly, že vyřídí nostrifikaci za ní.
Za vyřízení nostrifikace zaplatila Anna 13 000 korun. Doklad o nostrifikaci předložila na
vysoké škole a nastoupila do studia. Po dvou letech pracovníci studijního oddělení odhalili, že
doklad o nostrifikaci byl falešný. Anna byla vyloučena ze školy. Vzhledem k tomu, že v ČR
pobývala na základě dlouhodobého pobytu za účelem studia, vyloučením a ztrátou statusu
studenta přestala plnit účel svého pobytu, a nemohla dále na území ČR legálně pobývat.
praktické rady:



využití služeb prostředníků s sebou nese řadu rizik
spolehlivější informace povětšinou poskytují pracovníci neziskových organizací, či
pracovníci uznávacích orgánů, někteří pracovníci neziskových organizací často ovládají
jazyk žadatele

6) Oleg aneb kdy se neuznává
Oleg potřeboval předložit doklad o nostrifikaci svého vysokoškolského vzdělání k žádosti o zelenou
kartu. Do České republiky přijel pracovat v nemocnici jako lékař. Nostrifikaci si začal vyřizovat již před
příchodem do ČR. Veškerou administrativu s vyřizováním nostrifikace za něj vyřídila jeho lektorka
češtiny na Ukrajině za zprostředkovatelský poplatek 200 EUR. I přesto trvalo vyřízení žádosti 6
měsíců. V červnu, kdy podala jeho lektorka žádost, byla totiž doba univerzitních prázdnin a oddělení,
které vyřizuje uznávání zahraničních diplomů, bylo zavřené. Díky nostrifikaci se prodloužilo vydání
zelené karty i Olegův nástup do zaměstnání. Zaměstnavatel naštěstí vyšel Olegovi vstříc a umožnil mu
pozdější nástup.
praktické rady:


v době vysokoškolských letních prázdnin vysoké školy povětšinou nefungují, nevyřizují tudíž ani
nostrifikace. Při plánování nostrifikace, zejména pak, jsou-li na úspěšném vyřízení nostrifikace,
závislé i další kroky, je nutno s tímto zpožděním počítat.

7) Tatiana aneb uznaný diplom jako vstupenka k důstojnějším
pracovním podmínkám
Tatianě je 57 let. Do České republiky přišla, aby zajistila živobytí sobě i své rodině. Začala pracovat na
nekvalifikovaných pozicích, jako dělnice v balírně na ovoce, v tovární výrobě. Práce byla těžká a
platové podmínky nevýhodné. Začala proto hledat práci ve svém původním oboru, jako učitelka
v mateřské škole. Pedagog v mateřské školce je regulované povolání. K jeho výkonu v ČR je mimo jiné

třeba nostrifikovaný diplom. V době svého příchodu Tatiana nepočítala s tím, že by hledala
kvalifikované povolání v oboru. Do ČR si proto přivezla pouze svůj vysokoškolský diplom, nikoliv již
diplom doklad o rozsahu a obsahu studia. Moskevský kulturní institut, kde své vzdělání získala, ji
doklad odmítl na dálku vydat. Cesta do Moskvy, je pro Tatianu, za její stávajících finanční situace
nerealizovatelná. Stále pracuje na živnostenský list, živí se úklidem, administrativní výpomocí a
hlídáním dětí.


Nostrifikovaný doklad o vzdělání může otvírat dveře ke kvalifikovanému povolání.

8) Denica aneb jak je uznávací proces provázaný s pobytovým statusem
Denica zažádala o nostrifikaci svého středoškolského vysvědčení v dubnu roku 2013. Nostrifikovaný
doklad o dokončení svého středoškolského vzdělání potřebovala k vydání pracovního povolení. Po
mnoha letech hledání a absolvování několika rekvalifikačních kurzů konečně nalezla práci
v zaměstnaneckém poměru. Chyběl jí ale doklad o rozsahu a obsahu studia. Vydat se do Makedonie a
doklad si obstarat pro ni nepřipadalo v úvahu. Nevydělávala. Celá rodina, Denica a její dva synové, žili
z platu Denicina manžela. V Makedonii taktéž neměla nikoho, kdo by jí mohl doklad obstarat. Svůj
problém opět konzultovala s pracovníky pobočky Úřadu práce a s pracovníky uznávacích orgánů. Poté,
co podrobně prozkoumali její případ, zjistili, že v Denicině případě lze aplikovat výjimku. V ČR pobývá
na základě víza strpění, lze ji proto klasifikovat stejně tak jako azylanty či držitele doplňkové ochrany.
Ti mohou vzhledem k okolnostem, za kterých opouštěli svou zemi původu a které jim neumožňují
obstarat si náležité doklady, nahradit doklady čestným prohlášením.
praktické rady:


azylanti, držitelé doplňkové ochrany, či osoby v obdobné situaci, které opouštěli zemi původu
za okolností, které jim neumožnil opatřit si potřebnou dokumentaci, mohou chybějící doklad
nahradit čestným prohlášením

9) Sergej a Olexandra aneb jak důležité je komunikovat s úřady
Sergej a Olexandra, oba vysokoškoláci s diplomem v ekonomickém směru, potřebovali v létě 2012
prodloužit pracovní povolení. Dle tehdy platného metodického pokynu, museli k prodloužení
pracovního povolení předložit nostrifikovaný diplom.
Na příslušné vysoké škole požádali o nostrifikaci. Po dvou týdnech od odeslání žádostí na univerzity
jim přišlo oznámení z Úřadu práce o tom, že doklad o uznání vysokoškolského vzdělání musí doložit do
30 dnů. Pokud tak neučiní, proces prodloužení pracovního povolení bude zastaven. Vzhledem k tomu,
že dle Správního řádu je lhůta vydání rozhodnutí o uznání zahraničního diplomu 30 (a
v odůvodněných případech až 60 dní), obávali se, že uznaný diplom nebudou schopni včas dodat.
Obrátili se telefonicky na pracovníky krajské pobočky Úřad práce a žádali o prodloužení lhůty na
dodání dokladu o nostrifikaci. Pracovníci jim nejprve nebyli schopni odpovědět, zda mohou vyhovět
jejich žádosti. Sergej a Olexandra se proto vydali na úřad. Během osobní schůzky se jim podařilo
dohodnout prodloužení lhůty. Rozhodnutí o uznání vysokoškolského vzdělání nakonec obdrželi včas.
Svá pracovní povolení si úspěšně prodloužili a na území ČR mohli i nadále legálně pobývat
praktické rady:



jakékoliv obtíže je třeba konzultovat včas s příslušnými úřady, povětšinou lze nalézt řešení

10)
Phillipe aneb jaké dokumenty lze užít k prokázání rozsahu a
obsahu studia
Než Phillipe stačil dokončit čtvrtý ročník studia na vysoké škole, musel opustit svůj rodný Kamerun.
V ČR žádal o azyl. Po dvou letech čekání mu byla udělena doplňková ochrana. Stabilnější právní
postavení mu otevřelo nové perspektivy v ČR. Začal hledat práci a usilovat o dokončení svého
vysokoškolského studia. Jediný doklad o studiu, který si do ČR dovezl, bylo potvrzení o ukončení
středoškolského vzdělání. Doklad neobsahoval informace o délce studia, ani o skladbě předmětů. Do
Kamerunu se díky bezpečností situaci v zemi a díky své finanční situaci nemohl vrátit a obstarat si
náležité doklady.
Na doporučení pracovnic ze správy azylových zařízení se obrátil na neziskovou organizaci poskytující
asistenci migrantům. Sociální pracovníci organizace ho informovali o možnosti nahradit doklad
čestným prohlášením, ve kterém by zdůvodnil svou situaci a podrobně popsal obsah a rozsah svého
studia. Čestné prohlášení, notářsky ověřenou kopii středoškolského vysvědčení, soudní překlad
vysvědčení a vyplněnou žádost Phillipe odevzdal na odbor školství příslušeného krajském úřadu. Úřad
ho vyzval k doplnění hodinových dotací jednotlivých předmětů. Hodinovou dotaci předmětů, které
absolvoval před 6 lety, kdy ukončil střední školu, si Phillipe nebyl schopen vybavit. Odvolal se proto. I
po odvolání ho ale úřad vyzval k tomu, aby dodal podrobný popis týdenního rozvrhu, organizace
školního roku a seznam závěrečných zkoušek.
Ani tyto informace si Phillipe nepamatoval. Nakonec si ale vzpomněl, že během svého pobytu ve
správě azylových zařízení se seznámil s absolventem střední školy, kde ukončil své středoškolské
vzdělání. Vyhledal ho a na základě jeho dokumentace rekonstruoval obsah a rozsah svého studia. Po
opětovném podání žádosti o nostrifikaci, obdržel vyrozumění.
Ve vyrozumění o rozhodnutí mu bylo nařízeno 7 nostrifikačních zkoušek. Krajský úřad poskytl Pillipovi
seznam otázek a literatury, kterou k nim bylo třeba nastudovat. Do přípravy na zkoušky, z nichž každá
odpovídala obsahu maturitní zkoušky z jednoho předmětu, investoval mnoho času a energie. Za
pomoci dobrovolníků z neziskové organizace, na kterou se obrátil, se mu nakonec podařilo na zkoušky
připravit a složit je. Jediné, co Phillipa ukllidňovalo, bylo, že mohl využít služeb tlumočníla a zkoušky
skládat ve francouštině.
praktické rady:




i přestože proces nostrifikace může být složitý komplikovaný, většinu komplikací lze vyřešit –
v případě nesnází je vhodné obrátit se na neziskové organizace
pro různé životní situace existují výjimky (azylanti, držitelé doplňkové ochrany)
nostrifikační zkoušku lze konat v cizím jazyce za přítomnosti soudního tlumočníka

11)

Iman aneb vždy lze užít služby tlumočníka

Jakmile byl Iman udělen azyl, začala usilovat o přijetí na vysokou školu. Aby však mohla být do
vysokoškolskéo studia přijata, musela předložit nostrifikované středoškolské vysvědčení.
Na vysvědčení o absolvování středoškolského studia, které si Iman přivezla ze Somálska, byl uveden
pouze seznam předmětů, ze kterých maturovala. Jiný dokument neměla. Jakožto azylantka mohla
doklad o rozsahu a obsahu studia nahradit čestným prohlášením. Čestné prohlášení nicméně musí
obsahovat informace o skladbě předmětů a jejich hodinové dotaci.
Jen těžko si tyto informace zpětně vybavovala. Za pomoci pracovníka neziskové organizace se jí
nakonec podařilo veškeré informace o svém středoškolském studiu vyhledat a podat žádost o
nostrifikaci na daný krajský úřad. Po měsíci obdržela rozhodnutí. Její vzdělání bude uznáno, pokud
složí nostrifikační zkoušku z matematiky a angličtiny.
Iman se zděsila. Češtinu ještě neovládala tak dobře, aby v ní mohla skládat zkoušky z matematiky.
Možnost využít služeb tlumočníka pro ni byla velkou úlevou. Obě zkoušky úspěšně složila, její vzdělání
bylo uznáno a nyní úspěšně studuje na vysoké škole.

praktické rady:


nostrifikační zkoušku lze konat v rodném jazyce za přítomnosti soudního tlumočníka

12)
Oleg aneb jak je důležité vědět, jaké jsou předpoklady studia na
českých školách
Oleg pochází z Kazachstánu. Do ČR přijel spolu s rodiči roku 2009. V ČR jim byla nejdříve udělena
doplňková ochrana, roku 2012 azyl.
Když Oleg opouštěl Kazachstán, byl v prvním ročníku vysoké pedagogické školy, na které studoval
matematiku a fyziku. Ve studiu chtěl i nadále pokračovat v ČR. Přijímací zkoušky na vysokou školu se
mu nepodařilo napoprvé složit. Přihlásil se proto na soukromou mezinárodní střední školu. Škola mu
uznala velkou část předchozího studia. Nastoupit proto mohl rovnou do čtvrtého ročníku.
Nostrifikovaný doklad o předchozím vzdělání škola nevyžadovala. Během roku měl skládat českou
maturitu.
Těsně před maturitou ale začala škola nostrifikovaný doklad o předchozím vzdělání vyžadovat. Bez
jeho předložení, odmítala Olega pustitk maturitě. Správní řád stanoví dobu na vyřízení nostrifikace 30
dní, ve zvláště složitých případech 60. Bylo tedy velmi nepravděpodobné, že by Oleg předložil
nostrifikovaný doklad včas. Krajský úřad nakonec vzal Olegovu situaci v úvahu a nostrifikaci se
podařilo vyřídit ještě před Olegovou maturitní zkouškou. Oleg odmaturovat a absolvovat přijímací
zkoušky na vysokou školu. Díky zanedbání střední školy, která dle zákona neměla Olega bez
nostrifikovaného dokladu ze střední školy ke studiu vůbec přijmout, byla ohrožena nejen Olegova
maturita, ale i další vysokoškolské studium.

praktické rady:



je nutno se dobře informovat o předpokladech studia na českých školách tak, jak je
stanoveno platnou právní úpravou (Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, Zákon č.111/1998 Sb., o vysokých školách)

13)

Magda aneb nic není po obdržení prvního rozhodnutí ztraceno

Magda přišla do Prahy roku 2012 s manželem, který si v ČR našel práci jako IT odborník.
Magda vystudovala práva v Makedonii. Právník je regulované povolání. K jeho výkonu v jiné
zemi je proto třeba uznání kvalifikace. Uznání kvalifikace obnáší i nostrifikaci vysokoškolského
diplomu.
Magda se obrátila na pracovníky nevládní organizace poskytující pomoc cizincům. Podrobně
se informovala o celém procesu, vyplnila žádost, nashromáždila potřebé dokumenty a vše
odevzdala na uznávací orgán, v jejím případě právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.
Po měsíci a půl dostala negativní vyrozumění. Studijní program, který vystudovala
v Makedonii, není porovnatelný s žádným studijním programem vyučovaným na právnické
fakultě UK.
Magda proto podala žádost na Masarykově Univerzitě v Brně, která obdobný studijní
program provozuje. I zde ale byla žádost zamítnuta. Irena se proti rozhodnutí odvolala na
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhovělo její žádosti a její diplom byl uznán za
rovnocenný s magisterským studijním programem v oblasti právo.
praktické rady:



při nostrifikaci vysokoškolského studia je třeba nalézt školu, kde se vyučuje Váš studijní obor
pokud je Vaše žádost zamítnuta zkuste opravné prostředky, jako je podání odvolán

14)

Oxana

Oxana chtěla v ČR studovat. Vše, co je třeba zařídit, aby mohla svou ambici naplnit, si zjistila na
internetových stránkách vysoké školy a ověřila pomocí telefonických konzultací. Česky se naučila již
před příchodem do ČR. Před odjezdem si připravila veškeré podklady pro nostrifikaci. Žádost o
nostrifikaci středoškolského vysvědčení podala v květnu, poté, co složila přijímací zkoušky na vysokou
školu a bylo jasné, že bude v ČR studovat. Nostrifikovaný doklad o středoškolském vzdělání musela
doložit v září. Na vyřízení žádosti měla tedy 4 měsíce.
V červnu dostala od krajského úřadu vyrozumění, že bude muset složit nostrifikační zkoušky, neboť
obsah a rozsah jejího studia neodpovídá obsahu a rozsahu studia v ČR. První termín nostrifikačních
zkoušek ji ale uznávací orgán nabídnul až v druhé polovině září. V červenci a srpnu nelze zkoušky
vykonávat, neboť jsou školní prázdniny. Střední školy, kde se konají nostrifikační zkoušky, jsou
zavřené. Oxana znervózněla. Obávala se, že v případě, že by u zkoušek neuspěla a musela je skládat
v opravném termínu, nemohla by nostrifikovaný doklad předložit k zápisu. Nemohla by nastoupit do
studia a musela se vrátit na Ukrajinu a další rok znovu skládat přijímací zkoušky na vysokou školu.

Zkoušky nakonec úspěšně složila a do studia nastoupila. Jak ale sama říká, nostrifikace pro ni byla
„stresovou záležitostí“.


v době letních prázdnin (červenec, srpen) nelze skládat nostrifikační zkoušky, při plánování
nostrifikace je proto třeba s tímto zpožděním počítat a podávat nostrifikaci dříve

15)

Valeriya aneb učební obory v ČR a zahraničí si nedopovídají

Valeriya získala vysokoškolské vzdělání na Sibiřské státní lékařské univerzitě v Tomsku, v Ruské
federaci v oboru lékař-biochemik. V České republice začala pracovat ve výzkumném ústavu.
Nostrifikovat svůj diplom se rozhodla, aby mohla působit i v oblasti lékařství. Její žádost o
nostrifikaci na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze byla zamítnuta. Závěrečné
zkoušky nebyly uznány za rovnocenné zkouškám, které se skládají na lékařských fakultách v
České republice. Pracovníci lékařské fakulty ji doporučili obrátit se na Vysokou školu
chemicko-technologicku v Praze. Zde ji ale bylo uznáno pouze vzdělání v oboru biochemie,
nikoliv lékařství.
(převzato http://migration4media.net/2014/02/03/zahranicni-doklad-o-vzdelani-pomuzeziskat-pracovni-misto-podminkou-je-ale-nostrifikace/)



Studijní obory vyučované v ČR a zahraničí si nedopovídají, obdobné vzdělání proto
nemusí opravňovat k výkonu stejného povolání v ČR jako v zemi původu

16)

Volodomyr aneb jaké příležitosti nostrifikavaný diplom nabízí

Volodomyr je letecký inženýr. Do ČR přišel pracovat na nekvalifikovanou pozici na stavbě. Po dvou
letech pobytu se naučil dobře česky. Když ráno listoval novinami, narazil na inzerát firmy, která
hledala vhodné kandidáty na pozici leteckého inženýra. Volodomyr se přihlásil do výběrového řízení.
Přestože byl vhodným kandidátem, zaměstnavatel dal nakonec přednost jinému zájemci o místo. Na
rozdíl od Volodomyra, který by mohl nastoupit až v okamžiku, kdy by měl hotovou nostrifikaci, mohl
jeho komkurent totiž nastoupit hned.


nostrifikace není potřeba pouze pro další studium ale i pracovní uplatnění v oboru

