Vyhláška č. 3 DV/2019 děkanky Fakulty ekonomické ZČU
Druhé kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2019/2020 na navazující
magisterský studijní program
Čl. 1 – Studijní program, studijní obor
V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění (§ 48 - § 50
Přijímání ke studiu) vyhlašuje děkanka FEK ZČU 2. kolo přijímacího řízení pro akademický rok
2019/2020 na navazující magisterský studijní program:
N6209 - Systémové inženýrství a informatika
Studijní obor: 6209T033 - SYSTÉMY PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ
Forma studia: prezenční
Místo studia: Plzeň
Čl. 2 – Přihláška ke studiu
1.

Mezní termín pro podání přihlášky: 31. červenec 2019

2.

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

3.

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.

4.

Uchazeč neposílá vytištěnou elektronickou přihlášku na fakultu.

1.

Čl. 3 – Administrativní poplatek za přijímací řízení
Nutnou podmínkou pro přijetí a registraci přihlášky je úhrada administrativního poplatku,
který činí 500,- Kč. K úhradě poplatku 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:
Způsob platby:

500,- Kč
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 19
Specifický symbol: bude uchazeči přidělen po vyplnění elektronické přihlášky
3.

O přiřazení zaplaceného poplatku k přihlášce je uchazeč informován mailem, který je
odeslán na e-mailovou adresu uvedenou v elektronické přihlášce.

Čl. 4 – Přijímání ke studiu
1. Uchazeči jsou přijímáni bez přijímací zkoušky. Pokud uchazeč splní kritéria pro přijetí ke
studiu uvedená v odstavci 2, fakulta mu garantuje přijetí do studijního oboru. Pokud uchazeč
tato kritéria nesplní, může být přijat ke studiu podle pořadí dle kritérií uvedených v odstavci 3
až do naplnění volné kapacity studijního oboru.
2. Do studia jsou automaticky přijati uchazeči, kteří studují poslední ročník bakalářského studia
v akademickém roce 2018/2019, splňují další podmínky uvedené v tomto odstavci pro
studijní obor a splní nutné podmínky pro přijetí ke studiu uvedené v čl. 5. Těmto uchazečům
fakulta garantuje přijetí do studijního oboru.
Do navazujícího magisterského studijního programu N6209 Systémové inženýrství
a informatika, studijní obor 6209T033 Systémy projektového řízení, jsou přijímáni
uchazeči, kteří v akademickém roce 2018/2019 studují bakalářský studijní obor 6209R033
Systémy projektového řízení nebo bakalářský studijní obor 6208R086 Podniková ekonomika
a management nebo bakalářský studijní obor 6208R044 Management obchodních činností
a jejichž vážený studijní průměr za celé studium nepřekročí hodnotu 2,50.
3. Uchazeči, kteří nesplňují kritéria pro přijetí uvedená v odstavci 2, jsou přijímání do
naplnění volné kapacity studijního oboru za těchto podmínek:
Uchazeči budou seřazeni podle celkového počtu přidělených bodů v pořadí od nejlepšího
(uchazeč s nejvyšším počtem bodů) a přijímáni podle tohoto pořadí až do naplnění volné
kapacity studijního oboru (§ 49 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění).
Uchazečům budou body přiděleny podle vzorce:
CB = P + B + CZV + KP + ZS
Označení použitá v uvedeném vzorci mají následující význam:
CB = celkový počet přidělených bodů
P = body za vážený studijní průměr. Tyto body se přidělí podle vzorce: P = (4 - φ) x 10,
kde φ je vážený studijní průměr za bakalářské nebo magisterské studium.
B = bonifikace za studijní program na vysoké škole. Uchazečům, kteří na vysoké škole
studují nebo již absolvovali některý z následujících bakalářských studijních programů/oborů:
Ekonomika a management, Systémy projektového řízení, Informační management,
Informační systémy je připočteno 10 bodů.
CZV = bonifikace za absolvování předmětů v rámci celoživotního vzdělávání.
Uchazečům, kteří se v akademickém roce 2018/2019 účastní celoživotního vzdělávání
poskytovaného podle § 60 zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění v rámci akreditovaných
studijních programů uvedených v čl. 2, se přidělí body za kredity získané z povinných
předmětů v programu CŽV k 31. 7. 2019. Počet přidělených bodů je roven počtu získaných
kreditů vydělenému dvěma (tedy 1 kredit = 0,5 bodu).
KP, ZS jsou body, které uchazeči mohou získat za tyto nepovinné aktivity:
•
•

KP = body za ocenění kvalifikační práce nebo práce studentské vědecké
a odborné činnosti v rámci oficiálně vyhlášených celostátních soutěží, uchazeč získá
5 bodů,
ZS = body za účast na zahraniční stáži (minimálně 10 dnů), uchazeč získá 5 bodů

Minimální hodnota CB pro přijetí podle odst. 3 je 15 bodů.
4. Uchazeči mají povinnost zaslat na studijní oddělení fakulty do 31. 7. 2019 úředně ověřené
kopie dokumentů dokládajících hodnotu dosaženého váženého studijního průměru za
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absolvované bakalářské nebo magisterské studium, absolvování předmětů v rámci
celoživotního vzdělávání, ocenění kvalifikační práce či práce v rámci studentské vědecké
a odborné činnosti, absolvování zahraniční stáže.
Čl. 5 – Nutné podmínky přijetí ke studiu
1. Nutnou podmínkou pro přijetí ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu je
absolvování bakalářského nebo magisterského studijního programu (§ 48 odst. 1 zákona
č. 111/1998 Sb. v platném změní). Úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu nebo
potvrzení fakulty o absolvování studijního programu s uvedením termínu plánované
promoce musí uchazeč předat osobně nebo zaslat doporučeným dopisem na studijní oddělení
FEK do 31. 7. 2019 (uchazečům je doporučeno uvedený doklad předat osobně nebo zaslat
doporučeným dopisem na studijní oddělení FEK bezprostředně po absolvování státní
závěrečné zkoušky). Uchazečům, kteří do 31. 7. 2019 (rozhoduje datum poštovního razítka
nebo osobního předání) na studijní oddělení FEK nezašlou nebo osobně nepředají výše
uvedený doklad o absolvování bakalářského studia, bude zasláno rozhodnutí o nepřijetí ke
studiu.
2. Uchazeč, který absolvoval studijní program na vysoké škole v zahraničí (s výjimkou
Slovenské republiky), doloží znalost českého jazyka jedním z následujících způsobů:
a) Úředně ověřenou kopií dokladu o absolvování mezinárodní certifikované zkoušky
z českého jazyka pro cizince „CCE“ (Czech Language Certificate Exam) dokládající
znalost českého jazyka minimálně v úrovni B1 Společného evropského referenčního
rámce pro jazyky. Informace o certifikované zkoušce CCE z českého jazyka pro cizince
jsou dostupné zde: http://ujop.cuni.cz/en/exam/czech-language-certificate-exam
b) Úředně ověřenou kopií dokladu o absolvování zkoušky z českého jazyka pro cizince na
Ústavu jazykové přípravy Západočeské univerzity v Plzni, dokládající znalost
českého jazyka minimálně v úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce pro
jazyky. Informace o zkoušce z českého jazyka pro cizince na Ústavu jazykové přípravy
(ÚJP)
Západočeské
univerzity
v Plzni
jsou
dostupné
zde:
http://www.ujp.zcu.cz/uchazec/Zkouska_z_Cestiny.html
c) Úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení dokládající absolvování maturitní
zkoušky z českého jazyka.
Úředně ověřenou kopii dokladu musí uchazeč předložit nejpozději v den zápisu do studia.
3. Uchazeč, který absolvoval studijní program v zahraničí, musí nejpozději v den zápisu do
studia doručit na studijní oddělení FEK úředně ověřenou kopii dokladu o uznání zahraničního
vysokoškolského vzdělání v ČR (nostrifikaci), pokud to předpisy České republiky u konkrétní
země vyžadují.
Čl. 6 – Přijímání uchazečů se státním občanstvím jiného státu
Uchazeči o studium se státním občanstvím jiného státu než ČR jsou přijímáni ke studiu na
FEK podle těchto zásad:
• Studium probíhá v českém jazyce bez poplatku za studium.
• Uchazeč je přijímán ke studiu za stejných podmínek a ve stejných termínech jako
uchazeči se státním občanstvím ČR.
• Uchazeč, který absolvoval bakalářský studijní program na vysoké škole v zahraničí, je
povinen splnit podmínky uvedené v čl. 5.
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Čl. 7 – Nejvyšší počet přijímaných uchazečů
Nejvyšší počet uchazečů pro přijetí do uvedeného studijního programu a oboru je daný
vyhláškou děkanky č. 9DV/2018.
Čl. 8 – Informace o průběhu a výsledku přijímacího řízení
1. Informace o průběhu přijímacího řízení mohou uchazeči sledovat od 30. 8. 2019 na adrese
www.pr.zcu.cz po zadání univerzitního čísla uchazeče, které uchazeč získá při podání
elektronické přihlášky.
2. Rozhodnutí o přijetí uchazeči obdrží do vlastních rukou u zápisu do studia. Pozvánky
k zápisu budou uchazečům zaslány do 30. 8. 2019 na e-mailovou adresu uvedenou
v elektronické přihlášce. Zápis do studia se bude konat 18. 9. 2019. U zápisu do studia je
nutná osobní účast uchazeče.
3. Uchazečům, kteří nebudou přijati ke studiu, bude po 30. 8. 2019 odesláno do vlastních rukou
písemné rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.
Čl. 9 – Kontakt na studijní oddělení
Adresa:
Fakulta ekonomická ZČU
Studijní oddělení
Univerzitní 22
306 14 Plzeň

tel.: 377 633 010 nebo 377 633 011
e-mail: fek@service.zcu.cz

Plzeň, 22. 5. 2019

JUDr. Ing. David Martinčík, Ph.D.
předseda AS FEK

doc. Ing. Michaela Krechovská, Ph.D.
děkanka
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