OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 88/2015
k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu do
bakalářského studijního programu Engineering and Informatics, ve studijním
oboru Economic Informatics
3. 7. 2015

Na základě znění § 48 až 51 a § 58 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon”), a Statutu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
(dále jen “statut”), čl. 12 až 13, vyhlašuji pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke
studiu v prezenční formě bakalářského studijního programu Engineering and Informatics, ve
studijním oboru Economic Informatics uskutečňovaného v anglickém jazyce na Ekonomické
fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro akademický rok 2015/2016.

Článek 1
Přihlášky ke studiu
a) Termín pro podání přihlášek ke studiu v bakalářském studijním programu a oboru:
do 31. července 2015.
Přihlášky ke studiu v v bakalářském studijním programu a oboru lze podávat formou
elektronické přihlášky, dostupné z www:
https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html?pc_lang=en. Součástí
přihlášky musí být i fotografie uchazeče a jeho Skype kontakt.
b) Má-li přihláška formální nedostatky, neobsahuje-li předepsané náležitosti, trpí-li jinými vadami
nebo nejsou-li k ní přiloženy požadované přílohy, fakulta vyzve uchazeče k odstranění vad a
poskytne k tomu přiměřenou lhůtu. Pokud uchazeč ve stanoveném termínu závady neodstraní,
nesplnil základní podmínku pro přijetí a taková přihláška nebude považována za podanou.
c) Uchazeč, který neuhradí ve stanoveném termínu (do 31. 7. 2015) a určenou formou (složenkou
nebo doloženým bankovním převodem) poplatek stanovený podle § 58 odst. 1 zákona a čl. 13
odst. 3 statutu (dále jen poplatek spojený s přijímacím řízením), nesplnil základní podmínku pro
přijetí. V případě, že uchazeč ani po vyzvání fakultou nedodá přihlášku se všemi náležitostmi a
požadovanými přílohami, nebude tento poplatek uchazeči vrácen.

Článek 2
Pořadí uchazečů


Přihlášky ke studiu budou posuzovány bez nutnosti konat přijímací zkoušku.

a) Pořadí uchazečů bude stanoveno na základě:

pohovoru s uchazečem uskutečněného prostřednictvím Skype v anglickém jazyce. O
termínu pohovoru bude uchazeč informován s dostatečným předstihem po zaevidování
přihlášky e-mailem nebo prostřednictvím Skype.

Studentská 787/13 370 05 České Budějovice, Česká republika T/+420 387 772707 E/klufova@ef.jcu.cz

Článek 3
Hodnotící a přijímací komise
a)
b)

Vyhodnocení výsledků přijímacích zkoušek provádí hodnotící komise jmenovaná pro daný
studijní obor, složená z předsedy a dvou členů.
Hlavní přijímací komise jmenovaná děkanem zpracovává návrh děkana o přijetí.

Článek 4
Podmínky pro přijetí ke studiu
Ke studiu může být přijat uchazeč, který současně splní všechny tyto podmínky:
a)

Uchazeč o studium z České republiky doloží úspěšné vykonání maturity originálem
maturitního vysvědčení nebo jeho úředně ověřenou kopií.
b) V případě absolutoria zahraniční střední školy předloží uchazeč následující dokumenty:
 originál nebo úředně ověřený opis dokladu o úspěšném ukončení středoškolského
vzdělání s maturitou. Uchazeči, kteří již ukončili středoškolské vzdělání, jsou povinni tento
doklad doložit společně s přihláškou. Uchazeči, kteří jsou v posledním ročníku
středoškolského studia, jsou povinni předložit maturitní vysvědčení nejpozději v den zápisu
ke studiu. Tento dokument musí být v případě, že je vydán ve státě, v němž neplatí Úmluva
o Apostile, ani nebylo sjednáno osvobození od ověřování ve dvoustranné mezinárodní
smlouvě o právní pomoci, opatřen doložkou o tzv. superlegalizaci. V případě, že tento
dokument je vydán ve státě, v němž platí Úmluva o Apostile, musí být opatřen touto tzv.
Apostilou. Uvedený dokument, včetně Apostily či doložky o superlegalizaci musí být
přeložen do českého jazyka soudním tlumočníkem a tento překlad musí být předložen v
originále či úředně ověřené kopii spolu s originálem nebo úředně ověřeným opisem
dokladu o úspěšném ukončení středoškolského studia s maturitou;
 originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu o uznání úplného středního nebo úplného
středního odborného vzdělání vyžadovaného zákonem k přijetí do daného typu studijního
programu – rozhodnutí o nostrifikaci a nostrifikační doložku;
 originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu o úspěšně složené zkoušce z anglického
jazyka na úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce (SERR).
Tyto doklady tvoří povinnou přílohu přihlášky. Student je doloží nejpozději v den zápisu ke studiu.

Článek 5
Hodnocení způsobilosti uchazeče ke studiu
a) Pořadí uchazečů o studium bude vypočteno na základě bodového hodnocení získaného na
základě pohovoru prostřednictvím Skype.
b) Pohovor bude hodnocen bodově při využití 100 bodového systému.
c) Na základě výsledků přijímacího řízení se uchazeč umístí v pořadí úspěšných uchazečů tak, že je
v intervalu stanoveného počtu přijímaných studentů. Předpokládaný počet přijímaných
studentů je 40. Pořadí uchazečů bude oznámeno uchazečům e-mailem a vyvěšeno na úřední
desce Ekonomické fakulty.
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Článek 6
Školné
a) Školné je stanoveno ve výši 1000 Euro za semestr.
b) Školné je splatné vždy nejpozději do začátku příslušného semestru.

OBECNÁ USTANOVENÍ
a) Podle § 50 odst. 6 zákona má uchazeč právo nahlédnout do svých materiálů, které mají význam
pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu na studijním oddělení fakulty na základě předchozí
domluvy do 31. 8. 2015.
b) Přijímací řízení je zahájeno okamžikem podání přihlášky, byla-li podána včas ve lhůtě bez vad a
nedostatků se všemi požadovanými přílohami a současně byl zaplacen ve stanovené lhůtě
poplatek spojený s přijímacím řízením. V případě, že případné vady či nedostatky přihlášky
budou uchazečem odstraněny ve stanovené lhůtě, bude k podané přihlášce přihlíženo, jako by
byla podaná včas, bez vad a nedostatků. Po proběhlém přijímacím řízení bude všem
uchazečům doručeno rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu.
c) Informace o procesu registrace přihlášky a výsledcích přijímacího řízení si mohou uchazeči
kontrolovat prostřednictvím webovského portálu informačního systému studijní agendy STAG:
https://wstag.jcu.cz/portal/uchazec/prijimaci-rizeni.jsp.
d) V případě, že nebude uchazeč přijat z kapacitních důvodů a zašle vyplněný formulář Potvrzení
trvání zájmu o studium na EF JU, bude zařazen do seznamu uchazečů o případně uvolněná
místa. Do seznamu budou zařazeni ti, kteří potvrdí svůj zájem písemně, a to nejpozději do
30. srpna 2015.
e) Uchazeč může požádat děkana fakulty o přezkoumání rozhodnutí. Žádost se podává ve lhůtě
30 dnů ode dne jeho doručení. Děkan může sám žádosti vyhovět a rozhodnutí změnit, jinak ji
předá k rozhodnutí rektorovi. Rektor změní rozhodnutí děkana, které bylo vydáno v rozporu se
zákonem, vnitřním předpisem vysoké školy nebo podmínkami stanovenými podle § 49 odst. 1
a 3 zákona. Jinak žádost zamítne a původní rozhodnutí potvrdí. Rozhodnutí rektora je konečné.

Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomické fakultě projednal a schválil Akademický senát
Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích dne 11. 6. 2015.

doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.
děkan Ekonomické fakulty
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