EKONOMICKÁ FAKULTA

Oznámení děkana EF TUL

Přijímací řízení pro akademický rok 2017/2018
Děkan fakulty v souladu s článkem II, odst. 11, směrnice
č. 6/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou
fakultu TUL, vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení pro níže
uvedené studijní programy a obory.
V Liberci, 12. dubna 2017

prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D.
děkan

Ekonomická fakulta v akademickém roce 2017/2018 otevírá a vypisuje
2. kolo přijímacího řízení pro následující studijní programy a obory:
BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY
Studijní program: 6208 B - EKONOMIKA A MANAGEMENT
Studijní obory:
1) 6208R085 - PODNIKOVÁ EKONOMIKA
Prezenční forma studia – standardní délka studia 3 roky.
Kombinovaná forma studia-standardní délka studia 3 roky. Výuka probíhá v pátek a
v sobotu v Liberci.
Přijímací zkouška: písemný test z anglického jazyka a písemný test z obecných
studijních předpokladů.
2) 6210R015 - EKONOMIKA A MANAGEMENT MEZINÁRODNÍHO OBCHODU
Prezenční forma studia – standardní délka studia 3 roky.
Přijímací zkouška: písemný test z anglického jazyka a písemný test z obecných
studijních předpokladů.
3) 6208R175 - EKONOMIKA A MANAGEMENT SLUŽEB
Prezenční forma studia – standardní délka studia 3 roky.
Přijímací zkouška: písemný test z anglického jazyka a písemný test z obecných
studijních předpokladů.

Studijní program: 6209 B – SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA
Studijní obory:
1) 6209R021 - MANAŽERSKÁ INFORMATIKA
Prezenční forma studia – standardní délka studia 3 roky.
Přijímací zkouška: písemný test z anglického jazyka a písemný test z obecných
studijních předpokladů.
2) 6209R012 – Information and Communication Management - Univerzita Nisa
Prezenční forma studia – standardní délka studia 3 roky.
Tento studijní obor je zřízen na Ekonomické fakultě ve spolupráci s Fakultou přírodovědněhumanitní a pedagogickou TUL a se dvěma zahraničními partnery: Hochschule Zittau/Görlitz
(Německo) a Politechnika Wroclaw – pracoviště Jelenia Gora (Polsko). Výuka prvního ročníku
probíhá v ČR, druhého ročníku v Polsku a třetího ročníku v SRN. Výukový jazyk –
angličtina.
Podmínky přijetí: dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání a
složení přijímacích zkoušek, účast a úspěšné absolvování intenzivního kurzu anglického
jazyka organizovaného TUL před zahájením výuky v 1. roce studia.
Přijímací zkouška: písemný test z anglického jazyka.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
Studijní program: 6208 N - EKONOMIKA A MANAGEMENT
6208 T085 - PODNIKOVÁ EKONOMIKA
Prezenční forma studia – standardní délka studia 2 roky.
(Možné specializace: Vybrané procesy v podniku, Podnik v mezinárodním prostředí,
Marketing podniku, Podnikové finanční systémy)
Kombinovaná forma studia – standardní délka studia 2 roky. Výuka probíhá v pátek a
v sobotu v Liberci.
Přijímací zkouška: písemný test, který se skládá ze 3 částí:
- z makroekonomie I, mikroekonomie I
- ze statistiky a pravděpodobnosti
- z podnikové ekonomiky, managementu, marketingu, financí a účetnictví

Studijní program: 6209 N - SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA
6209 T021 - MANAŽERSKÁ INFORMATIKA
Prezenční forma studia – standardní délka studia 2 roky.
Přijímací zkouška: písemný test, který se skládá ze 2 částí:
- z makroekonomie I, mikroekonomie I
- ze statistiky, pravděpodobnosti a informatiky

Studijní program: 6202 N - HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA
6202T086 REGIONÁLNÍ STUDIA
Prezenční forma studia – standardní délka studia 2 roky.
Přijímací zkouška: Písemný test z odborných znalostí vztahujících se k požadovanému
studijnímu oboru (znalosti předmětů bakalářského studia Ekonomie, Světová ekonomika,
Management, Marketing a Statistika)

Přihlášky ke studiu a její náležitosti
Termín podání přihlášek pro 2. kolo:
Termín přijímacích zkoušek pro 2. kolo:
Náhradní termín přijímacích zkoušek:
Administrativní poplatek:

do 31. srpna 2017
7. 9. 2017
fakulta nepořádá
550,- Kč

Přihláška
ke
studiu
se
podává
pouze
v elektronické
podobě
viz
https://stag.tul.cz/portal/studium/uchazec/. Uchazeč se může přihlásit na více
studijních oborů. Na každý studijní obor musí být podána samostatná přihláška se zvlášť

zaplaceným administrativním poplatkem. Poplatek lze hradit platební kartou nebo
bankovním převodem a nevrací se v žádném případě.
Poskytnutí osobních údajů v přihlášce ke studiu je podle zákona č. 111/1998 Sb.
v platném znění povinné. V případě jejich neposkytnutí nebude přihláška ke
studiu zaevidována. Přihláška bude zaevidována až po zaplacení administrativního
poplatku ve výši 550,-Kč na účet Technické univerzity u ČSOB Liberec číslo
305806603/0300, specifický symbol je oborové číslo z přihlášky, variabilní symbol 649134,
konstantní symbol 0378. Do zprávy 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 zaslán e-mail s potvrzením
o registraci přihlášky do přijímacího řízení.
Pozvánka k přijímacím zkouškám bude zaslána e-mailem studijním oddělením fakulty
v období 4. 9. - 6. 9. 2017.

Podmínky pro přijetí ke studiu
Přijati mohou být uchazeči, kteří splnili kritéria pro přijetí ke studiu, s ohledem na kapacitní
možnosti fakulty. Počet přijímaných uchazečů určí děkan fakulty na základě normativu pro
Technickou univerzitu v Liberci přiděleného MŠMT, který je přerozdělen na jednotlivé fakulty.
K bakalářskému studiu mohou být zapsáni pouze ti přijatí uchazeči, kteří dosáhli úplného
středního nebo úplného středního odborného vzdělání a složili přijímací zkoušku. Tuto
skutečnost uchazeči prokáží předložením úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení při
přijímací zkoušce, eventuelně následným zasláním na studijní oddělení EF TUL.
Nemá-li uchazeč vystavené maturitní vysvědčení v době konání přijímacích zkoušek, předloží
při registraci potvrzení vystavené školou, že maturitní zkoušku bude skládat během měsíce
září 2017. Po obdržení maturitního vysvědčení neprodleně dodá ověřenou kopii na studijní
oddělení Ekonomické fakulty, a to nejdéle do 22. 9. 2017.
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 více a současně v testu z Anglického jazyka percentil 50 a
více. Uznány budou výsledky dosažené v termínech NSZ konaných v období od 1. prosince
2016 do 31. května 2017. Přihlášku a podrobné informace o NSZ lze nalézt na adrese
www.scio.cz/nsz . Certifikát s úspěšným výsledkem NSZ doručí uchazeč nejpozději do 31. 8.
2017 na studijní oddělení EF TUL. Dále mohou být přijati bez přijímací zkoušky uchazeči,
kteří složili úspěšně státní maturitní zkoušku z 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.
Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhodují
o jejich pořadí nejlepší výsledky doplňkových kritérií přijímacího řízení. Přijímáni jsou
uchazeči, kteří se umístí v pořadí vyhovujícím kapacitě oboru.
Podmínky pro přijetí ke studiu cizinců studujících v českém jazyce:
- bylo jim uznáno (nostrifikováno) dosažené středoškolské zahraniční vysvědčení do
data zápisu dle zákona č. 49/2009 Sb. (netýká se uchazečů ze Slovenska, Polska
Maďarska, Německa a Slovinska);
- 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 přírodovně-humanitní a pedagogické na TUL
nebo na katedře cizích jazyků Ekonomické fakulty TUL.

Upozornění pro zájemce o studium: 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 zákon č.
111/1998 Sb. o vysokých školách a viz Statut TUL).
V případě nejasností můžete kontaktovat studijní oddělení Ekonomické fakulty
TUL: tel.: 485 352 391, 485 352 425, e-mail: prijimacky.ef@tul.cz

