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Článek 1 
Všeobecná ustanovení 

(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 přijímacího řízení do navazujících magisterských studijních programů 
na Ekonomické fakultě TUL (dále též „Fakulta“ nebo „EF TUL“) v akademickém roce 2022/2023 

(2) Sídlo Fakulty a zároveň doručovací adresa: Technická univerzita v Liberci – 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/. 

Článek 2 
První kolo přijímacího řízení 

(1) Fakulta přijímá přihlášky ke studiu v prvním kole přijímacího řízení od 20. listopadu 2021 
do 30. dubna 2022. 

(2) Uchazeč o studium na EF TUL podává přihlášku ke studiu výhradně v elektronické podobě 
prostřednictvím IS STAG (https://stag.tul.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html). 
Poskytnutí osobních údajů v přihlášce ke studiu je podle zákona povinné. V případě jejich 
neposkytnutí nebude přihláška ke studiu zaevidována. 

(3) Na každý studijní program, resp. jeho specializaci, musí být podána samostatná přihláška a 
zaplacen samostatný administrativní poplatek. 

(4) V přihlášce uchazeč vyplní vážený studijní průměr známek z bakalářského studia a přiloží 
naskenovaný výpis o studiu s uvedeným váženým aritmetickým studijním průměrem, kde 
vahami jsou kredity jednotlivých předmětů. Uvedení chybných nebo nepravdivých údajů je 
důvodem pro vyřazení přihlášky z přijímacího řízení. 

a) U absolventů, kteří ukončí bakalářské studium před 28. únorem 2022, se do studijního 
průměru započítá celé bakalářské studium. 

b) U absolventů, kteří ukončí bakalářské studium po 28. únoru 2022, se do studijního průměru 
započítá celé dosavadní bakalářské studium, vč. zimního semestru 2021/2022. 

c) Absolventi bakalářského studia na EF TUL vygenerují výpis o studiu z IS STAG (záložka Moje 
studium → Průběh studia → Průběh studia v pdf) a připojí jej k přihlášce ke studiu. 

d) Nelze-li průměr takto stanovit, použije se vhodný ekvivalent. 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-111#f1861840
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-111#f1861845
http://www.ef.tul.cz/
https://stag.tul.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html
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(5) Přihláška bude zaevidována až po zaplacení administrativního poplatku ve výši 600,- Kč 
na účet Technické univerzity v Liberci vedený u ČSOB Liberec: 

 číslo účtu:  305806603/0300 
 specifický symbol: oborové číslo z přihlášky 
 variabilní symbol: 649134 
 konstantní symbol: 378 
 zpráva pro příjemce: jméno a příjmení uchazeče 

(6) Poplatek lze uhradit pouze bankovním převodem nebo online kartou. Po připsání 
administrativního poplatku na účet TUL bude elektronická přihláška převedena do databáze 
uchazečů o studium a uchazeči bude zaslán e-mail s potvrzením o registraci přihlášky 
do přijímacího řízení. Prostřednictvím unikátního odkazu v tomto e-mailu může uchazeč 
sledovat v IS STAG průběh svého přijímacího řízení. 

(7) Poplatek za přijímací řízení se nevrací v žádném případě. 

(8) V případě jakýchkoli nesrovnalostí je třeba kontaktovat studijní oddělení fakulty telefonicky 
(+420 485 352 387) nebo e-mailem (prijimacky.ef@tul.cz) nejpozději do 30. dubna 2022. 

Článek 3 
Druhé kolo přijímacího řízení 

(1) Nebude-li počet přihlášených uchazečů stačit k naplnění kapacity studijních programů, může 
děkan fakulty do 15. dubna 2022 na úřední desce vyhlásit druhé kolo přijímacího řízení. 

(2) Přihlášky ke studiu v druhém kole přijímacího řízení budou v takovém případě přijímány 
od 1. července 2022 do 15. srpna 2022. 

(3) Náležitosti přihlášky a postup jejího zpracování jsou obdobné s prvním kolem přijímacího 
řízení (viz čl. 2). 

(4) Pro každé kolo přijímacího řízení musí být podána samostatná přihláška a uhrazen 
samostatný administrativní poplatek. 

Článek 4 
Předpokládané počty studentů přijímaných do navazujícího magisterského studia 

(1) Přijato ke studiu bude celkem nejvýše 200 uchazečů do prezenční i do kombinované formy 
studia ve všech navazujících magisterských studijních programech. 

(2) Přehled předpokládaného počtu přijímaných studentů podle studijních programů 
na akademický rok 2022/2023 je prezentován v následující tabulce. 

STUDIJNÍ PROGRAM – specializace – forma studia (PS = prezenční forma, KS = 
kombinovaná forma) 

Předpokládaný počet 
přijímaných studentů 

PODNIKOVÁ EKONOMIKA – specializace Management podnikových procesů – PS, KS 50 
PODNIKOVÁ EKONOMIKA – specializace Marketing a mezinárodní obchod – PS, KS 50 
BUSINESS ADMINISTRATION – specializace Management of Business Processes – PS 20 
SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA – Manažerská informatika – PS 30 
HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA V GLOBÁLNÍM PROSTŘEDÍ – PS 30  
INTERNATIONAL MANAGEMENT – PS 20 

Celkem všechny navazující magisterské studijní programy  200 

mailto:prijimacky.ef@tul.cz
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Článek 5 
Podmínky pro přijetí uchazečů o studium ke studiu na EF TUL 

(1) O přijetí uchazeče ke studiu rozhoduje děkan. 

(2) Bez přijímací zkoušky budou přijati ke studiu v navazujících magisterských studijních 
programech na EF TUL uchazeči, kteří v bakalářském studiu dosáhnou váženého studijního 
průměru 2,50 a níže.  

(3) Pořadí uchazečů o studium, kteří studovali v bakalářském studiu s váženým studijním 
průměrem vyšším než 2,50, bude stanoveno na základě výsledků přijímací zkoušky. Přijímací 
zkouška se bude konat ve dnech 20. – 22. června 2022. O konkrétním termínu a místu konání 
přijímací zkoušky bude uchazeč informován v průběhu měsíce května 2022 elektronicky 
prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v přihlášce ke studiu. Přijímací zkouška svým 
obsahem odpovídá studijnímu programu, do kterého uchazeč podal přihlášku ke studiu. 
Minimální požadavky pro přijetí ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu 
uvádí tabulka: 

STUDIJNÍ PROGRAM Maximální počet bodů 
z písemného testu 

Minimální počet bodů 
požadovaný pro přijetí 

PODNIKOVÁ EKONOMIKA 100 50 
SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA 100 50 
HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA V GLOBÁLNÍM PROSTŘEDÍ 100 50 
INTERNATIONAL MANAGEMENT 100 50 

(4) Skutečnost, že se uchazeč o studium nezúčastní přijímací zkoušky, je považována za nezájem 
uchazeče o studium. 

(5) Způsob rozhodování o přijetí ke studiu do navazujících magisterských studijních programů je 
přizpůsoben maximálnímu možnému počtu přijatých studentů. 

Článek 6 
Rozhodnutí o přijetí ke studiu 

(1) Ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu mohou být v prvním kole 
přijímacího řízení přijati pouze ti uchazeči, kteří získali titul „bakalář“ nebo jeho ekvivalent. 
Tuto skutečnost uchazeč prokáže předložením úředně ověřené kopie vysokoškolského 
diplomu nebo potvrzením o úspěšném vykonání státní závěrečné zkoušky, které doručí 
osobně na studijní oddělení EF TUL nebo poštou na doručovací adresu školy uvedenou v čl. 1 
odst. (2) nejpozději do 20. června 2022. 

(2) Po tomto datu může být uchazeč o studium zapsán ke studiu na EF TUL pouze na základě 
výsledků druhého kola přijímacího řízení, pokud bude děkanem EF TUL vyhlášeno. 

(3) Ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu mohou být v druhém kole 
přijímacího řízení, pokud jej děkan vyhlásí, přijati pouze ti uchazeči, kteří získali titul 
„bakalář“ nebo jeho ekvivalent. Tuto skutečnost uchazeč prokáže předložením úředně 
ověřené kopie vysokoškolského diplomu nebo potvrzením o úspěšném vykonání státní 
závěrečné zkoušky, které doručí osobně na studijní oddělení EF TUL nebo poštou na 
doručovací adresu školy uvedenou v čl. 1 odst. (2) bezprostředně po jeho získání, nejpozději 
však do 16. září 2022. 
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(4) Výsledky přijímacích zkoušek a celkový výsledek přijímacího řízení bude zveřejněn na úřední 
desce EF TUL (http://www.ef.tul.cz/uredni-deska/prijimaci-rizeni) a prostřednictvím IS STAG 
(http://stag.tul.cz). Přístup k výsledkům získá uchazeč prostřednictvím unikátního odkazu, 
který mu byl zaslán v e-mailu s potvrzením o registraci přihlášky do přijímacího řízení. 

(5) Písemné rozhodnutí děkana EF TUL o přijetí nebo nepřijetí uchazeče ke studiu bude uchazeči 
zasláno do vlastních rukou na adresu uvedenou v přihlášce. V případě, že se nepodaří 
rozhodnutí doručit, bude vyvěšeno na úřední desce fakulty (http://www.ef.tul.cz/uredni-
deska/). Datum vyvěšení rozhodnutí je považováno za den doručení. 

(6) 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. 

(7) Pokud je uchazeč přijat ke studiu na více než jeden studijní program resp. specializaci, bude 
zapsán na ten studijní program, resp. specializaci, kterou si sám zvolí. 

(8) 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. 

(9) 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 odst. (1) písm. b) Zákona. 

(10) Přijímací řízení pro akademický rok 2022/2023 bude ukončeno ke dni 30. září 2022. 

Článek 7 
Podmínky pro zapsání uchazečů o studium ke studiu na EF TUL 

(1) Zápis uchazečů přijatých ke studiu v navazujících magisterských studijních programech na EF 
TUL v prvním kole přijímacího řízení probíhá od 4. července 2022 do 22. července 2022. 
Zápis ke studiu provádí uchazeči elektronicky prostřednictvím IS STAG. 

(2) Zápis uchazečů přijatých ke studiu v navazujících magisterských studijních programech na EF 
TUL ve druhém kole přijímacího řízení, pokud jej děkan vyhlásí, probíhá od 20. září 2022 
do 22. září 2022. Zápis ke studiu probíhá prezenčně v budově H Technické univerzity 
v Liberci (viz čl. 1 odst. (2) této směrnice). Konkrétní čas a místo zápisu budou upřesněny 
e-mailem. 

(3) Podmínky pro zapsání cizinců studujících v českém jazyce ke studiu na EF TUL se řídí 
§ 48 Zákona: 

a) bylo jim uznáno (nostrifikováno) zahraniční bakalářské vysokoškolské vzdělání a kvalifikace 
dle zákona do data zápisu, 

b) kteří úspěšně složili zkoušku z českého jazyka na úrovni B2 na některém akreditovaném 
pracovišti v České republice nebo na katedře cizích jazyků EF TUL, 

c) kteří vyhověli podmínkám stanoveným pro přijetí ke studiu. 

Článek 8 
Přijímání cizinců ke studiu ve studijních programech akreditovaných v anglickém jazyce 

(1) Přijímání a zapsání cizinců ke studiu ve studijních programech akreditovaných v anglickém 
jazyce ke studiu na EF TUL se řídí § 48 Zákona. 

http://www.ef.tul.cz/uredni-deska/prijimaci-rizeni
http://stag.tul.cz/
http://www.ef.tul.cz/uredni-deska/
http://www.ef.tul.cz/uredni-deska/
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-111#f1861862
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-111#f1861863
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-111#f1861894
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-111#f1861840
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-111#f1861840
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(2) Pro cizince platí podmínky pro přijetí ke studiu a pravidla přijímacího řízení do navazujících 
magisterských studijních programů akreditovaných v anglickém jazyce uvedené v čl. 1 až 7 
této směrnice přiměřeně. 

(3) Ke studiu ve studijních programech akreditovaných v angličtině mohou být přijati pouze ti 
cizinci, kteří splnili podmínky přijímacího řízení a kterým bylo uznáno (nostrifikováno) 
zahraniční bakalářské vysokoškolské vzdělání a kvalifikace dle zákona do data zápisu. 

(4) EF TUL nabízí v akademickém roce 2022/2023 pro cizince studium v anglickém jazyce 
v navazujících magisterských studijních programech International Management a Business 
Administration, specializace Management of Business Processes. 

a) Přihlášky do studijního programu Business Administration, specializace Management 
of Business Processes mohou uchazeči podávat až do 31. května 2022. Druhé kolo 
přijímacího řízení se pro tento studijní program nevypisuje. Přijímací zkoušky do tohoto 
studijního programu se konají průběžně až do 30. června 2022. Poplatek za úkony spojené 
s přijímacím řízením do tohoto studijního programu činí 2 000,- Kč, resp. 100,- USD. 
Uchazeč s trvalým bydlištěm mimo EU musí úspěšně složit přijímací zkoušku, která probíhá 
formou pohovoru před komisí (je možná i forma distančního pohovoru pomocí video 
komunikace). Komise pro přijímání studentů (dále jen komise) hodnotí předpoklady a 
schopnosti uchazeče (odborné zaměření předchozího studia, studijní výsledky 
předchozího studia, jazykové znalosti a odborné znalosti). Komise na základě dokladů 
předložených uchazečem, přijímacího pohovoru a posouzení kvality uchazeče doporučí 
nebo nedoporučí přijmout uchazeče ke studiu a ve svém usnesení, které předloží 
děkanovi, uvede důvody svého rozhodnutí. 

b) Přijímací řízení a podmínky pro přijetí do studijního programu International 
Management, se řídí čl. 1 až 7 této směrnice. Poplatek za úkony spojené s přijímacím 
řízením do tohoto studijního programu pro uchazeče ze zemí EU (vč. České republiky) se 
řídí čl. 2 odst. (5) této směrnice a je stanoven na 600,- Kč, poplatek za úkony spojené s 
přijímacím řízením do tohoto studijního programu pro uchazeče ze zemí mimo EU činí 
2 000,- Kč, resp. 100,- USD. 

Článek 9 
Přechodná a závěrečná ustanovení 

(1) Schváleno Akademickým senátem Ekonomické fakulty TUL dne 16. listopadu 2021. 

(2) Touto směrnicí se zrušuje směrnice děkana č. 4/2020. 

(3) Tato směrnice děkana nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení Akademickým senátem 
EF TUL. 
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	b) U absolventů, kteří ukončí bakalářské studium po 28. únoru 2022, se do studijního průměru započítá celé dosavadní bakalářské studium, vč. zimního semestru 2021/2022.
	c) Absolventi bakalářského studia na EF TUL vygenerují výpis o studiu z IS STAG (záložka Moje studium ( Průběh studia ( Průběh studia v pdf) a připojí jej k přihlášce ke studiu.
	d) Nelze-li průměr takto stanovit, použije se vhodný ekvivalent.

	(5) Přihláška bude zaevidována až po zaplacení administrativního poplatku ve výši 600,- Kč na účet Technické univerzity v Liberci vedený u ČSOB Liberec:
	(6) Poplatek lze uhradit pouze bankovním převodem nebo online kartou. Po připsání administrativního poplatku na účet TUL bude elektronická přihláška převedena do databáze uchazečů o studium a uchazeči bude zaslán e-mail s potvrzením o registraci přihl...
	(7) Poplatek za přijímací řízení se nevrací v žádném případě.
	(8) V případě jakýchkoli nesrovnalostí je třeba kontaktovat studijní oddělení fakulty telefonicky (+420 485 352 387) nebo e-mailem (prijimacky.ef@tul.cz) nejpozději do 30. dubna 2022.

	Článek 3  Druhé kolo přijímacího řízení
	(1) Nebude-li počet přihlášených uchazečů stačit k naplnění kapacity studijních programů, může děkan fakulty do 15. dubna 2022 na úřední desce vyhlásit druhé kolo přijímacího řízení.
	(2) Přihlášky ke studiu v druhém kole přijímacího řízení budou v takovém případě přijímány od 1. července 2022 do 15. srpna 2022.
	(3) Náležitosti přihlášky a postup jejího zpracování jsou obdobné s prvním kolem přijímacího řízení (viz čl. 2).
	(4) Pro každé kolo přijímacího řízení musí být podána samostatná přihláška a uhrazen samostatný administrativní poplatek.

	Článek 4  Předpokládané počty studentů přijímaných do navazujícího magisterského studia
	(1) Přijato ke studiu bude celkem nejvýše 200 uchazečů do prezenční i do kombinované formy studia ve všech navazujících magisterských studijních programech.
	(2) Přehled předpokládaného počtu přijímaných studentů podle studijních programů na akademický rok 2022/2023 je prezentován v následující tabulce.

	Článek 5  Podmínky pro přijetí uchazečů o studium ke studiu na EF TUL
	(1) O přijetí uchazeče ke studiu rozhoduje děkan.
	(2) Bez přijímací zkoušky budou přijati ke studiu v navazujících magisterských studijních programech na EF TUL uchazeči, kteří v bakalářském studiu dosáhnou váženého studijního průměru 2,50 a níže.
	(3) Pořadí uchazečů o studium, kteří studovali v bakalářském studiu s váženým studijním průměrem vyšším než 2,50, bude stanoveno na základě výsledků přijímací zkoušky. Přijímací zkouška se bude konat ve dnech 20. – 22. června 2022. O konkrétním termín...
	(4) Skutečnost, že se uchazeč o studium nezúčastní přijímací zkoušky, je považována za nezájem uchazeče o studium.
	(5) Způsob rozhodování o přijetí ke studiu do navazujících magisterských studijních programů je přizpůsoben maximálnímu možnému počtu přijatých studentů.

	Článek 6  Rozhodnutí o přijetí ke studiu
	(1) Ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu mohou být v prvním kole přijímacího řízení přijati pouze ti uchazeči, kteří získali titul „bakalář“ nebo jeho ekvivalent. Tuto skutečnost uchazeč prokáže předložením úředně ověřené kopie vyso...
	(2) Po tomto datu může být uchazeč o studium zapsán ke studiu na EF TUL pouze na základě výsledků druhého kola přijímacího řízení, pokud bude děkanem EF TUL vyhlášeno.
	(3) Ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu mohou být v druhém kole přijímacího řízení, pokud jej děkan vyhlásí, přijati pouze ti uchazeči, kteří získali titul „bakalář“ nebo jeho ekvivalent. Tuto skutečnost uchazeč prokáže předložením...
	(4) Výsledky přijímacích zkoušek a celkový výsledek přijímacího řízení bude zveřejněn na úřední desce EF TUL (http://www.ef.tul.cz/uredni-deska/prijimaci-rizeni) a prostřednictvím IS STAG (http://stag.tul.cz). Přístup k výsledkům získá uchazeč prostře...
	(5) Písemné rozhodnutí děkana EF TUL o přijetí nebo nepřijetí uchazeče ke studiu bude uchazeči zasláno do vlastních rukou na adresu uvedenou v přihlášce. V případě, že se nepodaří rozhodnutí doručit, bude vyvěšeno na úřední desce fakulty (http://www.e...
	(6) 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.
	(7) Pokud je uchazeč přijat ke studiu na více než jeden studijní program resp. specializaci, bude zapsán na ten studijní program, resp. specializaci, kterou si sám zvolí.
	(8) 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 t...
	(9) 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 odst. (1) písm. b) Zákona.
	(10) Přijímací řízení pro akademický rok 2022/2023 bude ukončeno ke dni 30. září 2022.

	Článek 7  Podmínky pro zapsání uchazečů o studium ke studiu na EF TUL
	(1) Zápis uchazečů přijatých ke studiu v navazujících magisterských studijních programech na EF TUL v prvním kole přijímacího řízení probíhá od 4. července 2022 do 22. července 2022. Zápis ke studiu provádí uchazeči elektronicky prostřednictvím IS STAG.
	(2) Zápis uchazečů přijatých ke studiu v navazujících magisterských studijních programech na EF TUL ve druhém kole přijímacího řízení, pokud jej děkan vyhlásí, probíhá od 20. září 2022 do 22. září 2022. Zápis ke studiu probíhá prezenčně v budově H Tec...
	(3) Podmínky pro zapsání cizinců studujících v českém jazyce ke studiu na EF TUL se řídí § 48 Zákona:
	a) bylo jim uznáno (nostrifikováno) zahraniční bakalářské vysokoškolské vzdělání a kvalifikace dle zákona do data zápisu,
	b) kteří úspěšně složili zkoušku z českého jazyka na úrovni B2 na některém akreditovaném pracovišti v České republice nebo na katedře cizích jazyků EF TUL,
	c) kteří vyhověli podmínkám stanoveným pro přijetí ke studiu.


	Článek 8  Přijímání cizinců ke studiu ve studijních programech akreditovaných v anglickém jazyce
	(1) Přijímání a zapsání cizinců ke studiu ve studijních programech akreditovaných v anglickém jazyce ke studiu na EF TUL se řídí § 48 Zákona.
	(2) Pro cizince platí podmínky pro přijetí ke studiu a pravidla přijímacího řízení do navazujících magisterských studijních programů akreditovaných v anglickém jazyce uvedené v čl. 1 až 7 této směrnice přiměřeně.
	(3) Ke studiu ve studijních programech akreditovaných v angličtině mohou být přijati pouze ti cizinci, kteří splnili podmínky přijímacího řízení a kterým bylo uznáno (nostrifikováno) zahraniční bakalářské vysokoškolské vzdělání a kvalifikace dle zákon...
	(4) EF TUL nabízí v akademickém roce 2022/2023 pro cizince studium v anglickém jazyce v navazujících magisterských studijních programech International Management a Business Administration, specializace Management of Business Processes.
	a) Přihlášky do studijního programu Business Administration, specializace Management of Business Processes mohou uchazeči podávat až do 31. května 2022. Druhé kolo přijímacího řízení se pro tento studijní program nevypisuje. Přijímací zkoušky do tohot...
	b) Přijímací řízení a podmínky pro přijetí do studijního programu International Management, se řídí čl. 1 až 7 této směrnice. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením do tohoto studijního programu pro uchazeče ze zemí EU (vč. České republiky) se...


	Článek 9  Přechodná a závěrečná ustanovení
	(1) Schváleno Akademickým senátem Ekonomické fakulty TUL dne 16. listopadu 2021.
	(2) Touto směrnicí se zrušuje směrnice děkana č. 4/2020.
	(3) Tato směrnice děkana nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení Akademickým senátem EF TUL.


