Ekonomická fakulta TUL otevírá a vypisuje v akademickém roce 2018/2019
přijímací řízení pro následující

navazující magisterské studijní programy :

Studijní program: 6208 N - EKONOMIKA A MANAGEMENT
Studijní obory:
1) 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

2) 6208 T085 - PODNIKOVÁ EKONOMIKA - studium v anglickém jazyce
Prezenční forma studia – standardní délka studia 2 roky. Paralelní studijní program v anglickém
jazyce pro zahraniční studenty, který je za úplatu.
Přijímací zkouška:
- ústní pohovor v anglickém jazyce na odborné téma znalostí vztahujících se k požadovanému studijnímu
oboru

Studijní program: 6209 N - SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA
Studijní obor: 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
Studijní obor: 6202T086 REGIONÁLNÍ STUDIA
Prezenční forma studia – standardní délka studia 2 roky.
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Přijímací zkouška: Písemný test z odborných znalostí vztahujících se k požadovanému studijnímu oboru
(znalosti předmětů bakalářského studia Ekonomie, Světová ekonomika, Management, Marketing a
Statistika)

Přihláška ke studiu a její náležitosti
Den otevřených dveří:
Termín podání přihlášek pro výše uvedené obory:
Termín přijímacích zkoušek:
Náhradní termín přijímacích zkoušek:
Administrativní poplatek:

25. listopadu 2017
a 8. února 2018
do 31. března 2018
konec června 2018
fakulta nepořádá
550,- Kč

Přihláška
ke
studiu
se
podává
pouze
v elektronické
podobě,
na
https://stag.tul.cz/portal/studium/uchazec/ s údaji o získání Bc. vzdělání – (uveďte název
VŠ a datum předpokládaného popř. již ukončeného studia). Na každý studijní obor musí být podána
samostatná přihláška se zaplaceným administrativním poplatkem. Poplatek lze hradit pouze
bankovním převodem nebo online kartou a nevrací se v žádném případě.
Poskytnutí osobních údajů v přihlášce ke studiu je podle § 88 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 378. 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 elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou
v přihlášce studijním oddělením fakulty v průběhu měsíce května.

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 kapacitních možností fakulty.
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.
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Podmínky pro přijetí cizinců studujících v českém jazyce:
 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.

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, 485 352 387, e-mail: prijimacky.ef@tul.cz
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