Vyplní Fakulta ekonomická ZČU

Místo pro podací razítko

UNIVERZITNÍ ČÍSLO: ………………………….
STUDIJNÍ OBOR: ……………………………….

ŽÁDOST O PROMINUTÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
na FEK ZČU v přijímacím řízení na navazující magisterské studium
pro ak. rok 2017/2018 na základě vyhlášky děkana FEK ZČU č. 7DV/2016, čl. 6

Jméno a příjmení: ……………………………...…..……………………………………………………………..
Rodné číslo: …...……………………...…....................................................................................................
Adresa: ……………………………………………………..……………………………. PSČ: ……....………..
Telefon: ..……………......…..………….. E-mail: …………..……..…………………………..…….…………

POTVRZENÍ FAKULTY O STUDIU UCHAZEČE
Výše jmenovaný/á v akademickém roce 2016/2017 studuje* – absolvoval(a) studium**:
Název vysoké školy:………………………………………………………………………………………………
Název fakulty: ……………………………………………………………………………………………………..
Adresa fakulty: …………………………………..………………..…………………...……………...................
Studijní program (číslo a název):………………………………………………………………………………..
Studijní obor (číslo a název): …………..………………………………………………………………………..
Forma studia: prezenční* – kombinovaná*
Vážený studijní průměr za celé studium: ……………………………………………………………………
Předpokládané* - skutečné** datum absolvování studia: .……………………………………………………
…………………………………….
datum a místo

………………………………….
razítko a podpis

* nehodící se škrtněte
** týká se uchazečů, kteří absolvovali studium v ak. roce 2016/2017 před podáním této žádosti

Prohlašuji, že všechny údaje jsou pravdivé a že jsem nezamlčel(a) závažné skutečnosti. Beru na
vědomí, že dopustím-li se podvodného jednání v přijímacím řízení, mohu být na základě § 67 zákona
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
školách) v platném znění v důsledku tohoto jednání vyloučen(a) ze studia. Souhlasím s tím, že mé
osobní údaje budou využívány v interních informačních systémech Západočeské univerzity.
…………………………………….
datum a místo

………………………………….
razítko a podpis

Informace pro uchazeče jsou uvedeny na druhé straně tohoto formuláře.

Informace pro uchazeče:
1. Při podání žádosti o prominutí přijímací zkoušky postupujte podle vyhlášky děkana FEK ZČU
č. 7DV/2016 - Přijímání ke studiu do navazujících magisterských studijních programů na FEK ZČU
pro ak. rok 2017/2018.
2. Uchazečům, kterým bude žádost o prominutí přijímací zkoušky zamítnuta z důvodu nesplnění
podmínek pro prominutí (např. nesplnění stanoveného limitu váženého studijního průměru nebo
studium jiného bakalářského oboru), bude zaslána pozvánka k přijímací zkoušce.
3. Uchazeči, kteří splní podmínky pro prominutí přijímací zkoušky, budou přijati po splnění nutných
podmínek přijetí ke studiu, které jsou uvedené v čl. 7 vyhlášky děkana FEK ZČU č. 7DV/2016 Přijímání ke studiu do navazujících magisterských studijních programů na FEK ZČU pro ak. rok
2017/2018.

