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Příloha č. 3  
Příloha opatření děkana Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích  
“Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2015/2016” 

DŮLEŽITÉ TERMÍNY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 

Bakalářské studijní programy a obory 

mezní termín podávání přihlášek 31. 3. 2015 

mezní termín doložení certifikátu o úspěšném absolvování testu NSZ – 
OSP  

31. 3. 2015 

mezní termín doložení dokladů o úspěšně absolvovaných školních a 
mimoškolních aktivitách (olympiády, mezinárodní soutěže, jazykové 
certifikáty apod.) 

31. 3. 2015 

zasedání přijímací komise 23. – 24. 4. 2015 

zveřejnění výsledků splnění podmínek pro přijetí/nepřijetí 29. – 30. 4. 2015 

rozesílání rozhodnutí děkana o přijetí/nepřijetí nebo informace o 
splnění/nesplnění podmínek pro přijetí**  

5. – 7. 5. 2015 

termín možnosti uchazeče nahlédnout do svých materiálů z přijímacího 
řízení 

7. – 8. 7. 2015 

mezní termín dodání úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení, u 
uchazečů ze zahraničí mezní termín dodání všech požadovaných 
dokumentů dle Čl. 5, odst. b) 

30. 6. 2015 

mezní termín pro zaslání potvrzení zájmu o nástup ke studiu (tzv. 
návratka***) u přijatých uchazečů 

30. 6. 2015 

mezní termín pro zaslání potvrzení zájmu o zařazení do pořadí pro 
případné přijetí v případě uvolněných míst u nepřijatých uchazečů 

30. 6. 2015 

*Uchazeči musí úspěšné absolvování testů NSZ OSP doložit certifikátem, fakulta nepřebírá výsledky od
společnosti SCIO.  
** Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí obdrží uchazeči s ukončeným a maturitním vysvědčením doloženým 
středoškolským vzděláním. Uchazeči, kteří maturují v aktuálním roce, obdrží informaci o splnění/nesplnění 
podmínek pro přijetí, a až po doložení ukončeného středoškolského vzdělání maturitním vysvědčením 
obdrží rozhodnutí děkana o přijetí/nepřijetí. 
***V případě, že uchazeč nedoručí do stanoveného termínu tzv. návratku, fakulta to považuje za informaci, 
že ke studiu nenastoupí a uvolněná místa nabídne dalším uchazečům v pořadí! 
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Navazující magisterské studijní programy a obory 

mezní termín podávání přihlášek 31. 3. 2015 

přijímací zkoušky* 8. – 12. 6. 2015 

náhradní termín přijímacích zkoušek* 18. 6. 2015 

zasedání přijímací komise 19. 6. 2015 

zveřejnění výsledků rozhodnutí o přijetí/nepřijetí 24. 6. 2015 

rozesílání rozhodnutí děkana o přijetí/nepřijetí 25. – 26. 6. 2015 

termín možnosti uchazeče nahlédnout do svých materiálů 
z přijímacího řízení 

7. – 8. 7. 2015 

mezní termín pro zaslání potvrzení zájmu o nástup ke studiu (tzv. 
návratka) u přijatých uchazečů 

24. 7. 2015 

mezní termín pro zaslání potvrzení zájmu o zařazení do pořadí pro 
případné přijetí v případě uvolněných míst u nepřijatých uchazečů 

24. 7. 2015 

*Přesný harmonogram přijímacího řízení bude zveřejněn na www stránkách fakulty. Uchazeči o studium
obdrží pozvánku k přijímacím zkouškám s přesnými termíny konání. 




