Směrnice děkana č. 6/2016
Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou fakultu TUL
v bakalářských, navazujících magisterských
a doktorských studijních programech v akademickém roce 2017/2018

Článek I.
Obecné informace
1. Tato směrnice obsahuje podmínky pro přijetí ke studiu ve smyslu § 48 a § 49 zákona
č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen „zákon“)
a pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu.
2. Studijní programy uskutečňuje Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci (dále též
„fakulta“ nebo „EF TUL“). Sídlo fakulty a zároveň doručovací adresa: TUL – budova H,
Voroněžská 13, 461 17 Liberec 1. Oficiální adresa: Technická univerzita v Liberci, Ekonomická
fakulta, Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1. Internetová adresa: http://www.ef.tul.cz.
3. Ekonomická fakulta TUL přihlíží k úrovni státní maturity, podrobnosti stanoví článek III.
Článek II.
Přihláška ke studiu a její náležitosti
1. Fakulta přijímá přihlášky ke studiu v bakalářských a navazujících magisterských studijních
programech do 31. března 2017. Termíny přihlášek do doktorského studia jsou vyhlášeny
na úřední desce EF TUL.
2. Přihláška ke studiu se podává pouze v elektronické podobě
(viz https://stag.tul.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html).
3. Na každý studijní obor musí být podána samostatná přihláška se zaplaceným administrativním
poplatkem za každý studijní obor.
4. Poskytnutí osobních údajů v přihlášce ke studiu je podle zákona v platném znění
povinné. V případě jejich neposkytnutí nebude přihláška ke studiu zaevidována.
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5. Přihláška bude zaevidována až po zaplacení administrativního poplatku ve výši 550,- Kč
na účet Technické univerzity v Liberci u ČSOB Liberec číslo 305806603/0300, specifický symbol
je oborové číslo z přihlášky, variabilní symbol 649134, konstantní symbol 378.
Poplatek lze hradit pouze bankovním převodem. Ve zprávě pro příjemce uveďte jméno
a příjmení uchazeče. V okamžiku, kdy bude elektronická přihláška (na základě zaplacení
administrativního poplatku) převedena do databáze uchazečů o studium, bude uchazeči zaslán
e-mail s potvrzením o registraci přihlášky do přijímacího řízení.
6. Pozvánka k přijímacím zkouškám bude zaslána elektronicky studijním oddělením fakulty
v průběhu měsíce května 2017 na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce.
7. Termín přijímacích zkoušek: bakalářské studium – první polovina června 2017, navazující
studium – konec června 2017, doktorské studium – termíny jsou vyhlášeny na úřední desce EF
TUL.
8. Termín zápisu do 1. ročníků studia: konec června/začátek července 2017.
9. Poplatek za přijímací řízení se nevrací v žádném případě.
10. V případě nesrovnalostí je třeba kontaktovat do 31. března 2017 studijní oddělení fakulty
na adrese: prijimacky.ef@tul.cz.
11. Druhé kolo přijímacího řízení
Nebude-li počet přihlášených uchazečů stačit k naplnění kapacity studijních programů, může
děkan fakulty do 15. dubna 2017 na úřední desce vyhlásit druhé kolo přijímacího řízení.
Přihlášky pro druhé kolo přijímacího řízení se v takovém případě budou přijímat od 1. srpna
do 31. srpna 2017. Náležitosti přihlášky a postup jejího zpracování jsou totožné s prvním kolem
přijímacího řízení.
12. Pro každé kolo přijímacího řízení musí být podána nová přihláška včetně platby.
Článek III.
Přijímací zkouška
1. Na základě splnění podmínek přijímací zkoušky má děkan právo rozhodnout o přijetí nebo
nepřijetí uchazeče ke studiu. Počet přijímaných studentů vychází ze stanoveného limitu MŠMT.
Podmínky pro přijetí ke studiu do 1. ročníku na Ekonomické fakultě TUL v akademickém roce
2017/2018:
Bakalářské studijní programy

Studijní obor

Podniková ekonomika - PS
Podniková ekonomika - KS
Ekonomika a management
mezinárodního obchodu
Ekonomika a management
služeb
Manažerská informatika

Maximální
počet bodů
z anglického
jazyka

Minimální počet
bodů
z anglického jazyka
požadovaný k přijetí

Maximální počet
bodů z testu
obecných
studijních
předpokladů

Minimální počet bodů
z testu obecných
studijních předpokladů
požadovaný
k přijetí

100
100
100

50
50
50

100
100
100

50
50
50

100

50

100

50

100

50

100

50
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Information
100
50
and Communication
Management
Pozn.: PS - prezenční forma studia, KS - kombinovaná forma studia

-

-

Přijati mohou být uchazeči, kteří splnili kritéria pro přijetí ke studiu, s ohledem na kapacitní
možnosti fakulty, a to v pořadí, v jakém se umístili.
V případě nenaplnění kapacitních možností v jednotlivých studijních oborech mohou být přijati
uchazeči s nižší bodovou hodnotou, a to v pořadí, v jakém se umístili.
Bez přijímací zkoušky do všech bakalářských studijních oborů mohou být přijati uchazeči,
kteří v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) dosáhli v testu Obecných studijních
předpokladů percentil 50 a vyšší a současně v testu z Anglického jazyka percentil 50
a vyšší. Uznány budou výsledky dosažené v termínech NSZ konaných v období
od 1. prosince 2016 do konce dubna 2017. Přihlášku a podrobné informace o NSZ lze nalézt
na adrese https://www.scio.cz/nsz/. Výsledek NSZ uchazeč nemusí dokládat, musí ale udělit
souhlas s poskytnutím výsledku zkoušky fakultě.
Dále mohou být přijati bez přijímací zkoušky uchazeči, kteří složili úspěšně státní maturitní
zkoušku z matematiky (popř. matematiky+) s výsledkem výborně až dobře. Výsledek
státní maturitní zkoušky z matematiky musí uchazeč doložit originálem nebo ověřenou kopií
maturitního vysvědčení nejpozději do data konání přijímací zkoušky.
Bez přijímací zkoušky mohou být dále přijati vítězové jednotlivých kategorií soutěže „Business
mě baví!“, kterou pro středoškoláky organizuje Ekonomická fakulta TUL.
Navazující magisterské studijní programy
Studijní obor
Podniková ekonomika - PS
Podniková ekonomika - KS
Regionální studia

Maximální počet bodů
z odborného písemného testu

Minimální počet bodů
z odborného písemného testu
požadovaný k přijetí

100
100
100
100

50
50
50
50

Manažerská informatika
Pozn.: PS - prezenční forma studia, KS - kombinovaná forma studia

Studium je určeno pro absolventy bakalářských studijních programů, kteří získají titul Bc.
k datu přijímacích zkoušek.
Absolventi EF TUL bakalářského prezenčního i kombinovaného studia, kteří budou mít zájem
pokračovat v navazujícím magisterském studiu, budou přijati bez přijímací zkoušky, jestliže
dosáhnou celkového studijního prostého aritmetického průměru do 1,70 a níže, který je
vypočten za 5 absolvovaných semestrů z následujících průměrů:
- za celý 1. ročník vážený aritmetický průměr, za celý 2. ročník vážený aritmetický průměr
- za zimní semestr 3. ročníku vážený aritmetický průměr.
Studenti studijního oboru Information and Communication Management (Univerzita
NISA), kteří budou mít zájem pokračovat v navazujícím magisterském studiu, budou přijati bez
přijímací zkoušky.
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Přijati mohou být uchazeči, kteří splnili kritéria pro přijetí ke studiu, s ohledem na kapacitní
možnosti fakulty, a to v pořadí, v jakém se umístili. V případě nenaplnění kapacitních možností
v jednotlivých studijních oborech mohou být přijati uchazeči s nižší bodovou hodnotou,
a to v pořadí, v jakém se umístili.
Doktorské studijní programy
Maximální
počet bodů
z Jazyka

Maximální počet
bodů z Odborné
rozpravy

Minimální počet bodů
z Jazyka
požadovaný k přijetí

Minimální počet bodů
z Odborné rozpravy
požadovaný k přijetí

Řízení a ekonomika
podniku

100

100

50

50

Business Economics
and Management

100

100

50

50

Ekonomická
informatika
Economics
and Informatics

100

100

50

50

100

100

50

50

Studijní obor

Přijati mohou být uchazeči, kteří splnili kritéria pro přijetí ke studiu, s ohledem na kapacitní
možnosti fakulty, a to v pořadí, v jakém se umístili.
2. Fakulta neorganizuje náhradní přijímací zkoušky.
Článek IV.
Podmínky pro přijetí ke studiu
1. Počet přijímaných uchazečů určí děkan fakulty na základě kapacitních možností fakulty.
2. Pokud se přijatý uchazeč nedostaví k zápisu bez omluvy do 5 dnů nebo jeho omluva není
uznána, dojde k zániku jeho práva na zápis ke studiu podle § 56 písm. b) zákona.
3. K bakalářskému studiu mohou být zapsáni pouze ti přijatí uchazeči, kteří dosáhli střední
vzdělání s maturitní zkouškou. Tuto skutečnost uchazeči prokáží předložením úředně ověřené
kopie maturitního vysvědčení při přijímací zkoušce.
Nemá-li uchazeč vystavené maturitní vysvědčení v době konání přijímacích zkoušek, předloží
při registraci potvrzení vystavené školou, že maturitní zkoušku úspěšně vykonal. Po obdržení
maturitního vysvědčení neprodleně zašle ověřenou kopii na studijní oddělení fakulty nejdéle
do 20. června 2017, v případě konání druhého kola přijímacího řízení do termínu zápisu
do 1. ročníku studia na EF TUL.
 Podmínky pro přijetí cizinců studujících v českém jazyce se řídí § 48 zákona 111/1998 Sb.
(bylo jim uznáno (nostrifikováno) dosažené středoškolské zahraniční vysvědčení do data
zápisu, vyhověli podmínkám stanoveným pro přijetí ke studiu, úspěšně složili zkoušku
z českého jazyka na některém akreditovaném pracovišti v ČR nebo na katedře českého
jazyka Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL nebo na katedře cizích jazyků
Ekonomické fakulty TUL.
 Podmínky pro přijetí cizinců studujících v anglickém jazyce:
- bylo jim uznáno (nostrifikováno) dosažené středoškolské zahraniční vysvědčení do data
zápisu dle § 48 zákona č. 111/1198 Sb.,
- vyhověli podmínkám stanoveným pro přijetí ke studiu.
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 Podmínky pro přijetí účastníků celoživotního vzdělávání:
- do bakalářského studia mohou být zapsáni pouze ti uchazeči, kteří dosáhli střední vzdělání
s maturitní zkouškou.
4. K navazujícímu magisterskému studiu mohou být zapsáni pouze ti přijatí uchazeči, kteří
získají titul Bc. k datu přijímacích zkoušek. Tuto skutečnost uchazeči prokáží při přijímací
zkoušce předložením úředně ověřené kopie bakalářského diplomu.
Nemá-li uchazeč vystavený diplom o vykonané Státní závěrečné zkoušce v době konání
přijímacích zkoušek, předloží při registraci potvrzení vystavené školou, že státní závěrečnou
zkoušku úspěšně vykonal. Po obdržení diplomu neprodleně zašle ověřenou kopii na studijní
oddělení fakulty nejdéle do termínu zápisu ke studiu.
 Podmínky pro přijetí cizinců studujících v českém jazyce se řídí § 48 zákona 111/1998 Sb.
(bylo jim uznáno (nostrifikováno) zahraniční bakalářské vysokoškolské vzdělání a kvalifikace
dle zákona, vyhověli podmínkám stanoveným pro přijetí ke studiu, úspěšně složili zkoušku
z českého jazyka na některém akreditovaném pracovišti v ČR nebo na katedře českého
jazyka Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL nebo na katedře cizích jazyků
Ekonomické fakulty TUL.
 Podmínky pro přijetí cizinců studujících v anglickém jazyce:
- bylo jim uznáno (nostrifikováno) zahraniční bakalářské vysokoškolské vzdělání a kvalifikace
dle § 48 zákona č. 111/1198 Sb. a vyhověli podmínkám stanoveným pro přijetí ke studiu.
 Podmínky pro přijetí účastníků celoživotního vzdělávání:
- do navazujícího studia mohou být zapsáni pouze ti uchazeči, kteří úspěšně absolvovali
bakalářské studium,
- ke studiu do navazující formy studia budou přijati bez přijímací zkoušky studenti, kteří
absolvovali kurz celoživotního vzdělávání, realizovaný fakultou; podmínkou k přijetí
bez přijímací zkoušky je splnění všech zápočtů a zkoušek 1. ročníku navazujícího studia
podle studijního plánu EF TUL, a to v minimální výši 60 kreditů.
5. K doktorskému studiu mohou být přijati uchazeči, kteří získají magisterský titul k datu
přijímacích zkoušek. Tuto skutečnost uchazeči prokáží při přijímací zkoušce předložením úředně
ověřené kopie magisterského diplomu, nebo zasláním ověřené kopie na studijní oddělení
EF TUL.
 Podmínky pro přijetí ke studiu:
- odborná zkouška formou rozpravy k problematice profilových předmětů studijního oboru,
- zkouška z cizího jazyka: ústní zkouška z anglického, popř. německého jazyka (požadovaná
dobrá aktivní znalost na úrovni C1).

-

K přihlášce ke studiu je nutné připojit:
volbu jazyka,
stručný životopis,
doklad o dosaženém vysokoškolském vzdělání (event. naskenovanou úředně ověřenou
kopii),
představu o zaměření budoucí disertační práce s rozsahem 5–10 stran,
seznam případných vlastních publikací.
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Článek V.
Rozhodnutí o přijetí ke studiu
1. O přijetí uchazečů rozhoduje děkan na základě výsledků dosažených při přijímacích zkouškách.
2. Výsledky přijímacích zkoušek a celkový výsledek přijímacího řízení bude zveřejněn na úřední
desce EF TUL a na webové adrese http://stag.tul.cz. Přístup k výsledkům získá uchazeč
po zadání univerzitního čísla, které bylo uvedeno na elektronické přihlášce.
3. Písemné rozhodnutí bude uchazeči zasláno do vlastních rukou po rozhodnutí děkana.
V případě, že se nepodaří rozhodnutí doručit, bude vyvěšeno na úřední desce fakulty. Datum
vyvěšení rozhodnutí je považováno za den doručení.
4. Podle § 50 odst. 6 zákona může uchazeč požádat o přezkoumání rozhodnutí ve lhůtě 30 dnů
ode dne jeho doručení. Žádost o přezkoumání se podává písemně děkanovi fakulty.
5. Pokud je uchazeč přijat na více oborů, bude zapsán pouze na jeden jím vybraný obor.
6. Skutečnost, že se uchazeč o studium nezúčastní přijímací zkoušky, je považována za nezájem
uchazeče o studium.
7. V souladu s § 50 odst. 5 zákona je uchazeč na základě písemné žádosti, zaslané studijnímu
oddělení fakulty do 15 dnů od obdržení písemného rozhodnutí, oprávněn nahlédnout
do materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu, a to v termínu
stanoveném studijním oddělením.
8. Překročí-li student standardní dobu studia navýšenou o jeden rok v bakalářském nebo
magisterském studijním programu, stanoví mu veřejná vysoká škola poplatek za studium
v souvislosti s platnou legislativou (viz Statut TUL).
9. Přijímací řízení pro akademický rok 2017/2018 bude ukončeno ke dni 30. září 2017.
10. Schváleno Akademickým senátem Ekonomické fakulty TUL dne 21. února 2017.
11. Tímto se ruší směrnice děkana č. 5/2015.
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