Vyhláška č. 9DV/2011 děkana FEK ZČU v Plzni
Přijímání ke studiu na Fakultu ekonomickou ZČU v Plzni
pro akademický rok 2012/2013
podle zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. v platném znění, §48 a §49 Přijímání ke studiu

čl. 1 – Termíny k přijímacímu řízení
Děkan Fakulty ekonomické ZČU v Plzni v souvislosti s přijímacím řízením stanoví tyto
termíny:
Dny otevřených dveří:
26. 1. 2012 – Plzeň, budova FEL ZČU, Univerzitní 26, posluchárna EP130, od 9.00 a 11.00 hod.
27. 1. 2012 – Cheb, budova FEK ZČU, Hradební 22, posluchárna SP, od 11.00 hod.

Mezní termín podání přihlášek ke studiu: 31. března 2012
Termíny přijímacích zkoušek:
Bakalářské studium:
Termíny Národních srovnávacích zkoušek Scio, s.r.o. pro test obecných studijních
předpokladů – základní zkouška (OSP Z): 3. 12. 2011 – 26. 5. 2012
Navazující magisterské studium:
21. - 22. června 2012
Náhradní termín přijímací zkoušky pro navazující magisterské studium: 15. srpna 2012
Případné 2. kolo přijímacího řízení pro bakalářské a navazující magisterské studium bude
vyhlášené novou vyhláškou děkana FEK ZČU v případě nenaplnění studijních oborů po
1. kole přijímacího řízení.
Termíny zveřejnění výsledků přijímacího řízení:
Výsledek přijímacího řízení bude pro uchazeče dostupný prostřednictvím informačního
systému ZČU na adrese www.pr.zcu.cz po zadání univerzitního číslo uchazeče. Univerzitní
číslo bude uchazeči vygenerováno při podání elektronické přihlášky. Výsledky přijímacího
řízení budou na uvedené adrese přístupné v následujících termínech:
Bakalářské studium:
od 1. 6. 2011 – výsledky uchazečů, kteří požádali o prominutí přijímací zkoušky,
30. 6. 2011 – výsledky uchazečů, kteří absolvovali přijímací zkoušku formou testu Scio, s.r.o.

Navazující magisterské studium:
od 30. 6. 2011 - výsledek uchazečů, kteří požádali o prominutí přijímací zkoušky,
od 30. 6. 2011 - výsledek uchazečů, kteří absolvovali přijímací zkoušku 21. 6. a 22. 6. 2012.
Písemné rozhodnutí uchazeči obdrží dle zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění, § 50,
odstavec 5.

čl. 2 – Studijní programy a obory
Fakulta ekonomická ZČU organizuje výuku na dvou místech (Plzeň a Cheb).
V akademickém roce 2012/2013 přijímá ke studiu pro tyto studijní programy a obory:
Studium v Plzni:
Bakalářský studijní program: B6208 Ekonomika a management
Studijní obor: PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (PS, 3 roky)
MANAGEMENT OBCHODNÍCH ČINNOSTÍ (PS, 3 roky)
Bakalářský studijní program: B6209 Systémové inženýrství a informatika
Studijní obor: INFORMAČNÍ MANAGEMENT (PS, 3 roky)
SYSTÉMY PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ (PS, 3 roky)
Navazující magisterský studijní program: N6208 Ekonomika a management
Studijní obor: PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (PS, KS, 2 roky)
Navazující magisterský studijní program: N6209 Systémové inženýrství a informatika
Studijní obor: INFORMAČNÍ MANAGEMENT (PS, 2 roky)
Studium v Chebu:
Bakalářský studijní program: B6208 Ekonomika a management
Studijní obor: PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (PS, KS, 3 roky)
MANAGEMENT OBCHODNÍCH ČINNOSTÍ (PS, 3 roky)
Vysvětlivky:
B = bakalářské studium
N = navazující magisterské studium (navazuje na bakalářské studium)
PS = prezenční forma studia
KS = kombinovaná forma studia (studium při zaměstnání)

čl. 3 – Přihláška ke studiu
1.

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

2.

V rámci jednoho studijního programu může uchazeč podat přihlášky na dva studijní
obory. U obou přihlášek v rámci jednoho studijního programu může zvolit pouze jedno
místo studia (Plzeň nebo Cheb) a jednu formu studia (prezenční nebo kombinovanou).

3.

Uchazeč, který se hlásí na dva studijní obory v rámci jednoho studijního programu, zadá
na každou elektronickou přihlášku prioritu. Pokud bude uchazeč přijat na první prioritu,
na druhou již nebude posíláno žádné písemné rozhodnutí.

4.

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, případně k doložení platby administrativního poplatku.
Neodstranění vad nebo nedoložení platby řádně a včas může mít za následek nezahájení
nebo zastavení přijímacího řízení.

5.

Uchazeč neposílá vytištěnou elektronickou přihlášku na fakultu.

čl. 4 – Administrativní poplatek za přijímací řízení
1.

Poplatek se platí za přihlášku do studijního programu, a to formou bankovního převodu
nebo zaplacením na přepážce banky. Číslo účtu a další údaje pro placení poplatku jsou
uchazeči vygenerovány při podání elektronické přihlášky.
Výše poplatku: 500,- Kč
Způsob platby: formou bankovního převodu nebo vkladu na bankovní účet ZČU
Banka: KB Plzeň-město
Účet: 4811530257/0100
Variabilní symbol: 5175 0001 12
Specifický symbol: bude uchazeči přidělen po vyplnění elektronické přihlášky

2.

Uchazeč, který se v rámci jednoho studijního programu hlásí na dva studijní obory, platí
administrativní poplatek pouze za přihlášku s prioritou číslo 1. Při platbě
administrativního poplatku použije specifický symbol uvedený u přihlášky s prioritou
číslo 1.

čl. 5 – Přijímací zkouška na bakalářské studium
1. Přijímací zkouška se koná formou Národní srovnávací zkoušky (NSZ). Zkoušky zajišťuje
společnost Scio, s. r. o. Každý uchazeč, který nesplňuje podmínky pro přijetí bez přijímací
zkoušky (viz článek 6), musí alespoň jednou absolvovat test obecných studijních
předpokladů – základní zkouška (OSP Z). Svůj výsledek uchazeč fakultě nepředává.
Výsledek testu předává fakultě výhradně společnost Scio, s. r. o. Každý uchazeč musí
společnosti Scio, s. r. o. poskytnout svůj souhlas k předání výsledků (učiní tak v rámci
přihlášky k NSZ).
2. Systém hodnocení: Každý uchazeč musí alespoň jednou absolvovat test obecných
studijních předpokladů - základní zkouška (OSP Z) v termínech stanovených společností
Scio, s. r. o. (předpokládané termíny jsou v období 3. 12. 2011 – 26. 5. 2012). NSZ může
uchazeč vykonat ve více termínech, započítává se pouze nejlepší výsledek za uvedené
období.
3. Přijetí ke studiu: Uchazeči budou přijímáni v pořadí podle výsledku dosaženého
z uvedeného testu a s ohledem na počet přijímaných uchazečů pro daný obor, formu
a místo studia. V případě, že uchazeč úspěšně složil přijímací zkoušku, ale dle pořadí se
již nedostal na zvolený obor studia či místo studia, může mu být děkanem fakulty
nabídnut jiný obor studia či jiné místo studia.
4. Obsah přijímací zkoušky: Ukázky testů NZS jsou zveřejněné na webových stránkách
společnosti Scio, s. r.o. (www.scio.cz)

čl. 6 – Přijímání na bakalářské studium bez přijímací zkoušky
1. Pro bakalářské studijní programy Ekonomika a management a Systémové inženýrství
a informatika v prezenční formě studia jsou bez konání přijímací zkoušky přijímáni
uchazeči podle následujících kritérií:
• Absolventi oborů vzdělávání Gymnázium (79-41-K/xx, 79-42-K/xx), Obchodní
akademie (63-41-M/02) a Ekonomické lyceum (78-42-M/02), kteří ukončili střední
školu s prospěchem do 2,50 v obou pololetích předposledního ročníku studia
a v prvním pololetí posledního ročníku studia na střední škole.

•

Absolventi ostatních oborů středních škol, kteří ukončili střední školu
s prospěchem do 2,00 v obou pololetích předposledního ročníku studia a v prvním
pololetí posledního ročníku studia na střední škole.

2. Absolventi středních škol splňující výše uvedená kritéria nemohou požádat o prominutí
přijímací zkoušky, pokud v minulosti studovali vysokou školu a toto studium skončilo
jinak než absolvováním.
3. Uchazeči, kteří splňují podmínky pro přijetí bez přijímacích zkoušek na bakalářské
studium, mají povinnost podat žádost o prominutí přijímací zkoušky na příslušném
formuláři včetně požadovaných příloh. Formulář žádosti s uvedením příloh a pokyny
k vyplnění je k dispozici na webové stránce www.fek.zcu.cz, odkaz Uchazeč.

čl. 7 – Přijímací zkouška na navazující magisterské studium
1. Přijímací zkouška pro navazující magisterské studium se koná v Plzni. Uchazeči obdrží
písemnou pozvánku na adresu uvedenou v elektronické přihlášce.
2. Přijímací zkouška se koná formou písemného testu v rozsahu znalostí bakalářského studia
odpovídajícího studijního oboru.
Obsah testů a čas na vypracování:
Obor Podniková ekonomika a management: test z vybraných ekonomických předmětů;
čas na vypracování testu: 90 minut.
Obor Informační management: test z ekonomických předmětů, informatiky a
matematiky; celkový čas na vypracování testů: 90 minut. Všechny části testu na oboru
Informační
management se konají v jeden den.
Základní okruhy přijímací zkoušky jsou uvedené v příloze této vyhlášky.
Ukázky přijímacích testů z roku 2011/2012 jsou zveřejněné na webových stránkách FEK
ZČU www.fek.zcu.cz (odkaz Uchazeč, Zpráva o přijímacím řízení).
3. Podmínky úspěšného vykonání přijímací zkoušky na navazující magisterské studium:
•

Celkové počty bodů z přijímacích testů:
Studijní program Ekonomika a management:
test z ekonomických předmětů - celkem lze získat 100 bodů
Studijní program Systémové inženýrství a informatika:
test z ekonomických předmětů – celkem lze získat 40 bodů,
test z matematiky - celkem lze získat 40 bodů,
test z informatiky - celkem lze získat 40 bodů.

•

Minimální hranice pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky:
Studijní program Ekonomika a management:
test z ekonomických předmětů – 50 bodů;
Studijní program Systémové inženýrství a informatika:
test z ekonomických předmětů – 20 bodů,
test z matematiky – 20 bodů,
test z informatiky – 20 bodů.

•

Uchazeči, kteří splnili výše uvedené minimální hranice, budou přijímání podle pořadí
celkem získaných bodů a s ohledem na počet přijímaných uchazečů pro daný obor
a formu studia.

čl. 8 – Přijímání na navazující magisterské studium bez přijímací zkoušky
1. Pro navazující magisterské studijní programy Ekonomika a management a Systémové
inženýrství a informatika jsou bez konání přijímací zkoušky přijímáni uchazeči, kteří
ukončili bakalářské studium v odpovídajícím studijním programu s vyznamenáním.
2. Uchazeči, kteří splňují podmínky pro přijetí bez přijímací zkoušky na navazující
magisterské studium, mají povinnost podat žádost o prominutí přijímací zkoušky
s ověřenou kopií dokladu o absolvování bakalářského studia s vyznamenáním. Formulář
žádosti s pokyny k vyplnění je k dispozici na www.fek.zcu.cz, odkaz Uchazeč.

čl. 9 – Přijímání bez přijímací zkoušky v ostatních případech
1. Bez konání přijímací zkoušky mohou být přijati na bakalářské nebo navazující
magisterské studium úspěšní absolventi programů celoživotního vzdělávání
organizovaného Centrem celoživotního vzdělávání Fakulty ekonomické Západočeské
univerzity v Plzni a uchazeči, kteří studují nebo absolvovali studijní program nebo jeho
část na jiné VŠ v ČR nebo v zahraničí. Konkrétní podmínky pro přijetí těchto uchazečů
upravuje vyhláška děkana č. 10DV/2011.

čl. 10 – Přijímání uchazečů se státním občanstvím jiného státu
1. Uchazeče o studium se státním občanstvím jiného státu než ČR přijímá ke studiu na FEK
ZČU děkan individuálně, a to podle těchto zásad:
•

studium v jazyce anglickém: je za finanční úhradu; FEK ZČU v akad. roce 2012/13
studium v anglickém jazyce neotevírá;

•

studium v jazyce českém: je bez poplatku za studium. Uchazeč koná přijímací
zkoušku shodnou s českými uchazeči ve stejných termínech. Uchazeč s cizím státním
občanstvím má právo požádat o prominutí přijímací zkoušky, pokud splňuje podmínky
uvedené v čl. 6 nebo čl. 8.

čl. 11 - Maximální počet uchazečů pro přijetí
Bakalářský studijní obor:
forma prezenční
forma kombinovaná

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT
místo studia: Plzeň 230 míst
Cheb 100 míst
místo studia: Cheb 60 míst

Bakalářský studijní obor:
forma prezenční

MANAGEMENT OBCHODNÍCH ČINNOSTÍ
místo studia: Plzeň 150 míst
Cheb 100 míst

Bakalářský studijní obor:
forma prezenční

INFORMAČNÍ MANAGEMENT
místo studia: Plzeň 70 míst

Bakalářský studijní obor:
forma prezenční

SYSTÉMY PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ
místo studia: Plzeň 100 míst

Magisterský st. obor (navazující): PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT
místo studia: Plzeň 180 míst
forma prezenční

forma kombinovaná

místo studia: Plzeň

20 míst

Magisterský st. obor (navazující): INFORMAČNÍ MANAGEMENT
forma prezenční
místo studia: Plzeň 20 míst

čl. 12 – Informace o ubytování
1. Fakulta nabízí možnost ubytování studentů bakalářského studia ve vlastní koleji v Chebu
(kapacita cca 100 lůžek pro 1. ročník). V Plzni má fakulta k dispozici pouze omezený
počet lůžek pro studenty programu Systémové inženýrství a informatika a magisterských
a doktorských studijních programů v rámci kapacitních možností univerzity.

čl. 13 – Kontakty na studijní oddělení
1. Kontakt pro uchazeče o bakalářské studium v Plzni a v Chebu:
webová adresa: www.fek.zcu.cz, odkaz Uchazeč
studijní referentka pro přijímací řízení: Ivana Kurová
e-mail: kurova@fek.zcu.cz
tel.: 377 633 510
2. Kontakt pro uchazeče o navazující magisterské studium:
webová adresa: www.fek.zcu.cz, odkaz Uchazeč
studijní referentka pro přijímací řízení: Kateřina Štruncová
e-mail: strunck@fek.zcu.cz
tel.: 377 633 011

V Plzni dne 19. října 2011

PaedDr. Dana Egerová, Ph.D.
předsedkyně AS FEK ZČU

doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný
děkan FEK ZČU

Příloha:
Okruhy k přijímací zkoušce na navazující magisterské studium

Příloha:
Okruhy k přijímací zkoušce na navazující magisterské studium:
EKONOMICKÉ PŘEDMĚTY(základní okruhy):
Přijímací zkouška sestává z okruhů: obecná ekonomická teorie, podniková ekonomika,
management, marketing, finance a účetnictví, statistika a operační výzkum (uchazeč
provádí výběr odpovědí a prokazuje tak porozumění výše uvedených ekonomických předmětů
na úrovni bakalářského studia).
MATEMATIKA (základní okruhy):
Lineární algebra: Lineární prostor, lineární závislost a nezávislost vektorů. Maticový počet,
inverzní matice. Determinanty, vlastní čísla matice. Hodnost matice. Řešitelnost a řešení
soustavy lineárních rovnic (homogenní a nehomogenní soustavy). Vektorová algebra, součiny
vektorů. Analytická geometrie v E3.
Matematická analýza: Funkce jedné proměnné: limita, spojitost, derivace a diferenciál,
průběh funkce, Taylorův mnohočlen. Funkce více proměnných: limita, spojitost, parciální
derivace a diferenciál. Optimalizační úlohy, úlohy s vazebními podmínkami, Lagrangeova
metoda. Taylorův mnohočlen pro funkce více proměnných.
INFORMATIKA (základní okruhy, pouze pro obor Imgormační management):
Znalosti programování v jazyce Pascal a C. Znalosti manipulace s datovými strukturami a
algoritmy programovacích technik. Jazyk SQL a relační datový model. Základní znalosti
z počítačových sítí.

