Vyhláška č. 2DV/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU
Druhé kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2016/2017 na bakalářské
studijní programy
Čl. 1 – Studijní programy, studijní obory
V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění (§48 - §50 Přijímání
ke studiu) vyhlašuje děkan FEK ZČU v Plzni 2. kolo přijímacího řízení pro akademický rok
2016/2017 na tyto bakalářské studijní programy, studijní obory:
Místo studia Cheb:
Bakalářský studijní program: EKONOMIKA A MANAGEMENT (prezenční studium)
Studijní obory:
Podniková ekonomika a management
Management obchodních činností
Místo studia Plzeň:
Bakalářský studijní program SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA
(prezenční studium)
Studijní obor:
Systémy projektového řízení
Bakalářský studijní program GEOGRAFIE (prezenční studium)
Studijní obor:
Ekonomická a regionální geografie
Čl. 2 – Přihláška ke studiu
1.

Mezní termín pro podání přihlášky: 31. červenec 2016

2.

Přihlášku ke studiu podává uchazeč pouze v elektronické formě na www stránce
http://eprihlaska.zcu.cz . Přihlášky v papírové formě se neakceptují.

3.

Uchazeč může podat přihlášky na více studijních programů a více studijních oborů.

4.

V případě podání více přihlášek je nutné u přihlášek zvolit priority.

5.

Vady v elektronické přihlášce uchazeč odstraňuje ve lhůtách stanovených v rámci
informačního systému ZČU. Fakulta je oprávněna vyzvat uchazeče k doložení údajů
uvedených v přihlášce. Neodstranění vad může mít za následek nezahájení nebo zastavení
přijímacího řízení.

6.

Uchazeč neposílá vytištěnou elektronickou přihlášku na fakultu.
Čl. 3 – Administrativní poplatek za přijímací řízení

1.

Nutnou podmínkou pro přijetí a registraci přihlášky je úhrada administrativního poplatku,
který činí 500,- Kč za každý studijní program. K úhradě této částky uchazeč použije
bezhotovostní převod z účtu nebo platbu v hotovosti na přepážce Komerční banky,
poštovní poukázku nelze použít.

2.

Číslo účtu a další údaje pro zaplacení poplatku jsou uchazeči vygenerovány při podání
elektronické přihlášky.

Výše poplatku: 500,- Kč
Způsob platby: formou bankovního převodu nebo vkladu v hotovosti na bankovní účet
ZČU u Komerční banky
Banka: KB Plzeň-město
Účet: 4811530257/0100
Variabilní symbol: 5175 0001 16
Specifický symbol: bude uchazeči přidělen po vyplnění elektronické přihlášky
3.

Uchazeč, který se v rámci jednoho studijního programu hlásí na dva studijní obory, platí
administrativní poplatek pouze za jednu přihlášku. Při platbě administrativního poplatku
uchazeč použije specifický symbol uvedený u přihlášky s přednostní prioritou.

4.

Uchazeč, který podal přihlášky na studijní obory, které patří do různých studijních
programů, platí za každý studijní program jeden administrativní poplatek.

5.

Potvrzení o úhradě poplatku (v případě bezhotovostního převodu doklad o průběhu
transakce) uchazeč neoddělitelně připojí ke svým vysvědčením a zašle na příslušné studijní
oddělení (viz čl. 4 a 5).
Čl. 4 – Podmínky přijetí do bakalářských studijních programů

Uchazeči jsou přijímáni do bakalářských studijních programů uvedených v čl. 1 bez přijímací
zkoušky za těchto podmínek:
Uchazeči budou pro každý obor studijního programu seřazeni podle hodnoty P v pořadí od
nejlepších (nejnižšího čísla P). Je-li uchazečů přihlášených na obor více než je volná kapacita
oboru, rozhoduje o přijetí pořadí nejlepších (§ 49 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. v platném
znění).
Uchazeči bude přidělena hodnota P následovně:
P=-b
 = aritmetický průměr z průměrných prospěchů uchazeče (průměr z průměrů) ve druhém
pololetí předposledního ročníku studia a ve druhém pololetí posledního ročníku studia na
střední škole. Do průměrného prospěchu uchazeče se nepočítá známka z chování.
b = bonifikace, která se uplatňuje v následující výši:
b = 0,5…. u absolventů studijních oborů Gymnázium (79-41-K/xx, 79-42-K/xx), Obchodní
akademie (63-41-M/02), Ekonomické lyceum (78-42-M/02) a Technické lyceum
(78-42-M/01);
b = 0…… u absolventů ostatních studijních oborů.
Uchazeč, který podal přihlášku nebo více přihlášek ke studiu, je povinen nejpozději do 31. 7.
2016 (rozhoduje datum poštovního razítka) zaslat formou doporučeného dopisu na studijní
oddělení FEK podle místa studia úředně ověřené kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků
střední školy. K těmto vysvědčením neoddělitelně připojí doklad o zaplacení administrativního
poplatku podle článku 3 této vyhlášky.
Uchazeč, který absolvoval střední školu v zahraničí (s výjimkou Slovenské republiky), přiloží
k vysvědčením v cizím jazyce jejich úředně ověřený překlad do českého jazyka a úředně
ověřenou kopii dokladu o absolvování certifikované zkoušky z českého jazyka pro cizince
dokládající znalost českého jazyka minimálně v úrovni B1 Společného evropského
referenčního rámce pro jazyky. Uvedené doklady musí uchazeč zaslat doporučeným dopisem
na studijní oddělení fakulty do 31. 7. 2016 (rozhoduje datum poštovního razítka).
Uchazeč, který podal přihlášku na studijní program s místem studia v Chebu i na studijní
program s místem studia v Plzni, je povinen zaslat požadované dokumenty na studijní oddělení
do Chebu i do Plzně (administrativní poplatek se platí za každý studijní program).

Nutnou podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení úplného
středního nebo úplného středního odborného vzdělání (§ 48 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb.
v platném změní). Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení musí uchazeč odevzdat
v den zápisu do studia, který se koná ve středu 14. 9. 2016. U zápisu do studia je nutná
osobní účast uchazeče.
Uchazeč, který absolvoval střední školu v zahraničí, musí nejpozději v den zápisu do studia
předložit úředně ověřený doklad o uznání zahraničního středoškolského vzdělání v ČR
(nostrifikaci), pokud to předpisy České republiky u konkrétní země vyžadují.
Uchazeči, který podle výše uvedeného pořadí již nemůže být z kapacitních důvodů přijatý na
zvolený studijní program, studijní obor, může být děkanem fakulty nabídnutý jiný studijní
program, studijní obor podle priorit uvedených v elektronických přihláškách uchazeče.
Čl. 5 – Nejvyšší možné počty uchazečů pro přijetí
Nejvyšší možné počty uchazečů pro přijetí do studijních programů, studijních oborů jsou dané
vyhláškou děkana č. 8DV/2015. Uchazeči přihlášení do druhého kola přijímacího řízení se
přijímají podle stanoveného pořadí do výše volné kapacity studijních programů, studijních
oborů.
Čl. 6 – Informace o průběhu a výsledku přijímacího řízení
1. Informace o průběhu přijímacího řízení mohou uchazeči sledovat od 22. 8. 2016 na adrese
www.pr.zcu.cz po zadání univerzitního čísla uchazeče. Univerzitní číslo je uchazeči
vygenerováno při podání elektronické přihlášky.
2. Rozhodnutí o přijetí uchazeči obdrží do vlastních rukou u zápisu ke studiu. Pozvánky k zápisu
bude příslušné studijní oddělení rozesílat poštou po 22. 8. 2016 na doručovací adresu
uvedenou v elektronické přihlášce.
3. Uchazečům, kteří nebudou přijati ke studiu, bude odesláno do vlastních rukou písemné
rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.
Čl. 7 – Kontakty na studijní oddělení
1. Studijní oddělení v Chebu - pro studijní program Ekonomika a management (studijní obory
Podniková ekonomika a management a Management obchodních činností):
Adresa:

Fakulta ekonomická ZČU
Studijní oddělení
Hradební 22
350 11 Cheb
tel: 377 633 512
e-mail: fek@service.zcu.cz

2.

Studijní oddělení v Plzni - pro studijní program Systémové inženýrství a informatika
(studijní obor Systémy projektového řízení) a studijní program Geografie (studijní obor
Ekonomická a regionální geografie):
Adresa:

Fakulta ekonomická ZČU
Studijní oddělení
Husova 11
306 14 Plzeň
tel: 377 633 013 nebo 377 633 011
e-mail: fek@service.zcu.cz

Plzeň 31. 5. 2016

JUDr. Ing. David Martinčík
předseda AS FEK

doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný
děkan FEK

