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PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO UCHAZEČE ZE ZAHRANIČÍ 
 

UCHAZEČI O STUDIUM V NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH 

 
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 

 Přijímací zkoušky jsou ve formě testů na počítači nebo ústní zkoušky - konaných ve stanoveném 
termínu v prostorách Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro 
navazující studijní programy/obory ve studijních programech: 
• Analýza v ekonomické a finanční praxi – ústní zkouška; 
• Aplikovaná informatika – ve specializacích: 

o Podniková informatika – Ekonomická fakulta – ústní zkouška, 
o Softwarové inženýrství – Přírodovědecká fakulta – ústní zkouška; 

• Ekonomika a management  - písemné testy z předmětů Ekonomie, Ekonomika a finance 
podniku, Management; 

• Finance a účetnictví – písemné testy z předmětů Ekonomie a Finance, účetnictví a daňový 
systém;  
- více viz Opatření děkana č. 212/2021 – doporučujeme prostudovat. 

 
 
 

TERMÍNY PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 
1. Termín konání přijímacích zkoušek pro navazující magisterské studijní programy:  

 
6. 6. − 10. 6. 2022. 

 
2. Náhradní termín konání přijímacích zkoušek pro navazující magisterské studijní programy:  

 
16. 6. 2022. 

 
 
 

DOKUMENTY, KTERÉ JE TŘEBA DODAT 
1. DOKLAD O ABSOLVOVÁNÍ STUDIA VE VYSOKOŠKOLSKÉM STUDIU NA ZAHRANIČNÍ VYSOKÉ 

ŠKOLE: 
a) doklad o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice, 

získaným podle § 89 a 90 nebo podle dřívějších právních předpisů (tzv. nostrifikace)  nebo 
b) zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který je v České republice 

podle jejích mezinárodních závazků rovnocenný bez dalšího úředního postupu, nebo 
c) zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který byl získán absolvováním 

studia ve vysokoškolském programu na zahraniční vysoké škole působící podle právních 
předpisů cizího státu.  

Všechny dokumenty vydané v jiném státě s výjimkou Slovenské republiky musí být v případě, že 
jsou vydány ve státech, v nichž neplatí Úmluva o Apostile, ani nebylo sjednáno osvobození od 
ověřování ve dvoustranné mezinárodní smlouvě o právní pomoci, opatřeny doložkou o tzv. 
superlegalizaci. V případě, že tyto dokumenty jsou vydány ve státech, v nichž platí Úmluva o 
Apostile, musí být opatřeny touto tzv. Apostilou. Uvedené dokumenty, včetně Apostily či doložky 
o superlegalizaci musí být přeloženy do českého jazyka soudním tlumočníkem.  Postup uznávání 
zahraničního vysokoškolského studia se řídí čl. 6 odst. 2 Opatření rektora č. R 450/2020.  

https://www.ef.jcu.cz/images/EF/fakulta/dokumenty/opatreni-dekana/2021/od_2021_212_prijimacky_2022_ceske.pdf
https://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/rectors_proceedings/platna-opatreni/2020/r_450_posuzovani-splneni-podminky-predchoziho-vzdelani-uchazecu-o-studium.pdf/view
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2. Uchazeč dále předloží kopii DOKLADU O ÚSPĚŠNĚ SLOŽENÉ ZKOUŠCE Z ČESKÉHO JAZYKA: 
a) z Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy nebo jiné univerzity v České 

republice na úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce (SERR) -  bližší 
informace o termínech a místech konání zkoušky: 
http://ujop.cuni.cz/zkouska/certifikovana-zkouska-z-cestiny-pro-cizince-cce.  

b) Zkoušku z českého jazyka lze absolvovat i na EF JU. Uchazeč s řádně podanou přihláškou 
se může na zkoušku z českého jazyka přihlásit prostřednictvím webové stránky fakulty: 
https://www.ef.jcu.cz/cz/prijimaci-zkousky/prijimaci-rizeni.  

Další informace: ef-studijni@ef.jcu.cz.  
 

 
NOSTRIFIKACE ZAHRANIČNÍHO VZDĚLÁNÍ 

Pokud uchazeč doloží zahraniční vysokoškolské vzdělání podle odstavce 1 písm. c), fakulta, které 
byly příslušné doklady předloženy, posoudí splnění podmínky předchozího vzdělání tak, že:  

a) ověří, zda doložené zahraniční vysokoškolské vzdělání bylo získáno na zahraniční vysoké 
škole, která je v uvedeném cizím státě oprávněna poskytovat vysokoškolské vzdělání; je-li 
to z hlediska principů uvedených v čl. 4 odst. 1 nezbytné, může fakulta vyžadovat, aby 
uchazeč předložil potvrzení příslušného zahraničního orgánu o tom, že daná zahraniční 
vysoká škola je v uvedeném cizím státě oprávněna poskytovat vysokoškolské vzdělání;  

b) a současně ověří, zda studijní program, jehož absolvováním uchazeč získal zahraniční 
vysokoškolské vzdělání, odpovídá typu, který je pro splnění podmínky předchozího 
vzdělání nezbytný (tj. zda v daném cizím státě opravňuje absolventa k přístupu ke studiu v 
magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, nebo v 
doktorském studijním programu); je-li to z hlediska principů uvedených v čl. 4 odst. 1 
nezbytné, může fakulta vyžadovat, aby uchazeč kromě vysokoškolského diplomu předložil 
doplňující informace o obsahu a rozsahu zahraničního vysokoškolského studia. 

 
Výše uvedené doklady tvoří povinnou přílohu přihlášky.  
 
• V souladu s čl. 4, odst. 2 Opatření rektora č. R 450 musejí být podklady předloženy v listinné 

podobě, v podobě elektronického dokumentu vydaného příslušnou institucí nebo jako (PDF) 
dokument vzniklý autorizovanou konverzí. Podklady v jiné podobě, než je výše uvedeno, 
nebudou akceptovány.  

•  Uchazeče, který nepředložil všechny požadované podklady či jejich překlady nebo podklady 
nepředložil v požadované podobě, vyzve děkan k odstranění nedostatků nebo k doplnění 
podkladů.  

• Na uchazeče, jehož předchozí vzdělání nebylo náležitým způsobem doloženo, se pohlíží jako na 
uchazeče, který nesplnil podmínku předchozího vzdělání. Nesplnění podmínky předchozího 
vzdělání je důvodem pro vydání zamítavého rozhodnutí ve věci žádosti o přijetí ke studiu.  

• Postup při posuzování zahraničního středoškolského vzdělávání se řídí čl. 5 odst. 2 výše 
zmíněného Opatření rektora č. R 450.  

 
  

ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA PRO ÚČELY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 
 

Zkouška z českého jazyka absolvovaná na Ekonomické fakultě JU slouží pouze pro účely 
přijímacího řízení. Zájemci o tuto zkoušku se registrují na e-mailové adrese polaskova@ef.jcu.cz,  a 
to nejpozději do 29. 4. 2022.   
 

http://ujop.cuni.cz/zkouska/certifikovana-zkouska-z-cestiny-pro-cizince-cce
https://www.ef.jcu.cz/cz/prijimaci-zkousky/prijimaci-rizeni
mailto:ef-studijni@ef.jcu.cz
mailto:polaskova@ef.jcu.cz
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Zkouška se uskuteční online formou. Po registraci obdrží uchazeč instrukce pro vykonání písemné 
části. Písemnou část musí složit nejpozději do 20. 5. 2022.  
 
Po úspěšně vykonané písemné části se musí dále uchazeč registrovat na termín ústní části 
zkoušky. Instrukce pro registraci na ústní část zkoušky obdrží mailem. Ústní část zkoušky je nutno 
absolvovat nejpozději do 30. 6. 2022.  
 

SKLADBA ZKOUŠKY Z ČESKÉHO JAZYKA NA ÚROVNI B1 – EF JČU 2021/2022 
NÁZEV ČÁSTI ÚLOHA ROZSAH TEXTU POČET 

ÚKOLŮ 
FORMA ÚKOLU POČET 

BODŮ 

Čtení 
s porozuměním 
 
20 minut 

Úloha 1 1 středně dlouhý text 
(100–110 slov) 

5 Výběr ze dvou 
alternativ (ano/ne) 

10 

Úloha 2 1 dlouhý text 
(300–330 slov) 

5 Výběr ze čtyř 
alternativ 

10 

      

Poslech 
s porozuměním 
 
20 minut 

Úloha 1 1 dialog 
 

      5 Výběr ze čtyř 
alternativ 

10 

Úloha 2 1 monolog 
 

5 Výběr ze čtyř 
alternativ 

10 

      

Psaní 
 
20 minut 

Úloha 1 Doplňování textu 
 _________       

20 Úloha cloze 20 

  Úloha 2 
 

10 Úloha cloze 10  Text dopisu/emailu 

Ústní část 
(Mluvení) 
 
15 minut 

Úloha 1 3 minuty/kandidát Řízený monolog 10 
Úloha 2 3 minuty/kandidát Řízená konverzace 

s examinátorem na vybrané 
téma  

10 

 Ústní interakce (hodnotí se celkem za všechny úlohy) 5 
 Fonologická kompetence (hodnotí se celkem za všechny úlohy) 5 

                       Celkem                        100 
 
Test z českého jazyka je zpoplatněn částkou 2000 Kč.   
 

BANKOVNÍ ÚDAJE: 

• číslo účtu u ČSOB České Budějovice: 104725778/0300 
• konstantní symbol: 0379 
• variabilní symbol: 6020412 
• specifický symbol:  oborové registrační číslo uchazeče z přihlášky (vpravo nahoře na první straně) 
• účel platby – test ČJ – přijímací řízení 
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