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OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 91/2015 
k pravidlům pro přechod účastníků dlouhodobých studijních programů 
celoživotního vzdělávání na EF JU do řádného studia  

1. 10. 2015 

 
 

Na základě znění § 48 až 50 a § 60 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, 13 a 16, vyhlašuji pravidla pro účastníky dlouhodobých studijních programů 
celoživotního vzdělávání na EF JU pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí k řádnému studiu ve 
studijních programech uskutečňovaných na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích.  

 
Článek 1 

Podmínky pro přijetí účastníků CŽV na EF JU 
 

Účastníci dlouhodobého programu celoživotního vzdělávání na Ekonomické fakultě, hlásící se ke 
studiu ve shodném bakalářském nebo navazujícím magisterském studijním programu a oboru, ve 
kterém absolvují dlouhodobý program celoživotního vzdělávání, budou posuzováni stejným 
způsobem jako uchazeči hlásící se ze střední školy nebo uchazeči hlásící se po úspěšném 
absolvování bakalářského studia do limitu stanoveného pro danou kategorii uchazečů.  
 
Děkan může ke studiu přijmout účastníky dlouhodobého programu celoživotního vzdělávání, kteří 
dosáhnou za zimní semestr příslušného akademického roku studijního váženého aritmetického 
průměru do 1,80 včetně, absolvují za tento semestr alespoň 3 povinné předměty a současně získají 
za tento semestr min. 20 kreditů (nejpozději však k 31. 3.) a zároveň získají za celý akademický rok 
min. 40 kreditů (nejpozději však k 31. 8.), bez nutnosti posuzování jejich studijního průměru ze 
střední školy nebo bakalářského stupně studia. 
 
Účastníci dlouhodobého programu celoživotního vzdělávání, který je garantován v anglickém 
jazyce, mohou o přechod do řádného studia požádat děkana již po ukončení prvního semestru. 
Podmínky přijetí studenta dlouhodobého studijního programu celoživotního vzdělávání 
garantovaného v anglickém jazyce závisí na rozhodnutí děkana.  
 

Článek 2 
Podmínky pro uznávání zápočtů a zkoušek 

 
Účastníkům programu celoživotního vzdělávání, kteří budou bezprostředně po ukončení programu 
celoživotního vzdělávání přijati k řádnému studiu ve shodném bakalářském nebo navazujícím 
magisterském studijním programu a oboru, budou uznány všechny zápočty u předmětů 
zakončovaných zápočtem a zkoušky u předmětů zakončovaných zkouškou získané v rámci 
celoživotního vzdělávání.  
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