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Článek 1 
Všeobecná ustanovení 

(1) Tato směrnice obsahuje podmínky pro přijetí ke studiu na vysoké škole ve smyslu § 48 a § 49 
zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a ve smyslu § 8 a § 9 zákona č. 67/2022 Sb. 
o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny 
vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. 

(2) Tato směrnice upravuje přijímací řízení pro studium v bakalářských a navazujících 
magisterských studijních programech na Ekonomické fakultě TUL (dále též „Fakulta“ nebo 
„EF TUL“) v akademickém roce 2023/2024 pro uchazeče o studium z Ukrajiny, kteří ve 
smyslu § 1 zákona č. 66/2022 Sb.  získali status „cizinec s dočasnou ochranou“ (dále jen 
uchazeč). 

(3) 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 
Přijímacího řízení do bakalářských a navazujících magisterských 

studijních programů na EF TUL 

(1) Fakulta přijímá přihlášky ke studiu v prvním kole přijímacího řízení do 30. dubna 2023. 
Přihlášky ke studiu v druhém kole přijímacího řízení jsou přijímány od 1. června 2023 
do 15. srpna 2023. 

(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. 
Pro každé kolo přijímacího řízení musí být podána samostatná přihláška. V souladu 
s příkazem rektora č. 7/2022 je uchazeč osvobozen od administrativního poplatku za úkony 
spojené s přijímacím řízením. 

(4) 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 2023 
pro přihlášky do prvního kola přijímacího řízení, resp. nejpozději do 15. srpna 2023 
pro přihlášky do druhého kola přijímacího řízení. 

http://www.ef.tul.cz/
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-111#f1861840
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-111#f1861845
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-67?text=#p8
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-67?text=#p9
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-66#cast1
http://www.ef.tul.cz/
https://stag.tul.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html
https://doc.tul.cz/10959
mailto:prijimacky.ef@tul.cz
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Článek 3 
Další mimořádné možnosti přijetí ke studiu na EF TUL 

(1) Ve výjimečných případech se může uchazeč přihlásit ke studiu až do 15. září 2023.  

(2) V takovém případě uchazeč musí předložit potvrzení, že status „cizinec s dočasnou 
ochranou“ získal po 15. srpnu 2023, kdy končí přijímání přihlášek do druhého kola přijímacího 
řízení. 

(3) Uchazeč kontaktuje studijní oddělení fakulty e-mailem (prijimacky.ef@tul.cz) nejpozději 
do 15. srpna 2023. Po tomto termínu již nebudou uchazeči přijímáni do řádného studia 
na EF TUL. 

Článek 4 
Podmínky pro přijetí uchazečů ke studiu v českém jazyce 

do bakalářských studijních programů na EF TUL 

(1) Pro akademický rok 2023/2024 o přijetí uchazeče ke studiu rozhoduje děkan na základě 
předložených dokumentů. 

(2) Povinností uchazeče je předložit elektronicky (e-mailem nebo jako přílohu k přihlášce 
ke studiu) nebo osobně na studijní oddělení fakulty následující dokumenty: 

a) potvrzení o získání statusu „cizinec s dočasnou ochranou“, 

b) nostrifikaci maturitního vysvědčení nebo osvědčení o uznání rovnocennosti dokladu o 
dosažení středního vzdělání získaného na zahraniční škole, 

c) certifikát o znalosti českého jazyka na úrovni B1 nebo potvrzení o studiu českého 
jazyka v přípravném kurzu na TUL nebo jiné obdobné vzdělávací instituci. 

(3) Osvědčení o uznání rovnocennosti dokladu o dosažení středního vzdělání získaného 
na zahraniční škole může uchazeči pomoci získat Mgr. Hana Králová (hana.kralova@tul.cz) 
ze Zahraničního oddělení TUL. 

(4) Certifikát o znalosti českého jazyka může uchazeč získat v Centru dalšího vzdělávání TUL 
nebo jiné obdobné vzdělávací instituci. Případně může složit zkoušku z českého jazyka na 
úrovni B1 před začátkem studia. O termínu konání této zkoušky bude uchazeč elektronicky 
informován na e-mailové adrese uvedené v přihlášce do přijímacího řízení. 

(5) Dokumenty uvedené v čl. 4 odst. (2) musí uchazeči přihlášení v prvním kole předložit 
elektronicky nebo osobně na studijní oddělení nejpozději do 20. června 2023. Uchazeči 
zapsaní v druhém kole musí dokumenty uvedené v čl. 4 odst. (2) předložit elektronicky nebo 
osobně na studijní oddělení nejpozději do 15. září 2023. 

(6) Při splnění podmínek přijímacího řízení bude uchazeč zapsán do prvního ročníku studia. 
Na základě směrnice děkana č. 1/2021 může student v prvních 14 dnech studia požádat 
o uznání předmětů absolvovaných v předchozím studiu na vysoké škole. 

Článek 5 
Podmínky pro přijetí uchazečů ke studiu v českém jazyce 

do navazujících magisterských studijních programů na EF TUL 

(1) Pro akademický rok 2023/2024 o přijetí uchazeče ke studiu rozhoduje děkan na základě 
předložených dokumentů. 

(2) Tyto podmínky platí pro studenty, kteří bakalářské studium absolvovali v ekonomických 
oborech nebo oborech jim příbuzných. 

http://www.ef.tul.cz/
mailto:prijimacky.ef@tul.cz
mailto:hana.kralova@tul.cz
https://www.tul.cz/uchazeci/uznavani-zahranicniho-vzdelani/
https://www.cdv.tul.cz/cestina-pro-cizince/
https://www.ef.tul.cz/document/1454
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(3) Povinností uchazeče je předložit elektronicky (e-mailem nebo jako přílohu k přihlášce 
ke studiu) nebo osobně na studijní oddělení fakulty následující dokumenty: 

a) potvrzení o získání statusu „cizinec s dočasnou ochranou“, 

b) nostrifikace vysokoškolského diplomu s titulem „bakalář“, 

c) certifikát o znalosti českého jazyka na úrovni B1. 

(4) Nostrifikace vysokoškolského diplomu s titulem „bakalář“ je možné získat na Technické 
univerzitě v Liberci na Zahraničním oddělení TUL nebo na jiných vysokých školách 
se zaměřením na obor navazujícího magisterského studia. 

(5) Certifikát o znalosti českého jazyka může uchazeč získat v Centru dalšího vzdělávání TUL 
nebo jiné obdobné vzdělávací instituci. Případně může složit zkoušku z českého jazyka na 
úrovni B1 před začátkem studia. O termínu konání této zkoušky bude uchazeč elektronicky 
informován na e-mailové adrese uvedené v přihlášce do přijímacího řízení. 

(6) Dokumenty uvedené v článku 5 odst. (3) musí uchazeči přihlášení v 1. kole předložit 
elektronicky nebo osobně na studijní oddělení nejpozději do 20. června 2023. Uchazeči 
zapsaní v 2. kole musí předložit dokumenty uvedené v článku 5 odst. (3) elektronicky nebo 
osobně na studijní oddělení nejpozději do 13. září 2023. 

(7) Při splnění podmínek přijímacího řízení bude uchazeč zapsán do prvního ročníku studia. 
Na základě směrnice děkana č. 1/2021 může student v prvních 14 dnech studia požádat 
o uznání předmětů absolvovaných v předchozím studiu na vysoké škole. 

Článek 6 
Podmínky pro přijetí uchazečů ke studiu v anglickém jazyce 

do navazujících magisterských studijních programů na EF TUL 

(1) Pro akademický rok 2023/2024 o přijetí uchazeče ke studiu rozhoduje děkan na základě 
předložených dokumentů. 

(2) Ke studiu ve studijních programech akreditovaných v anglickém jazyce mohou být přijati 
pouze ti uchazeči, kteří předloží následující dokumenty: 

a) potvrzení o získání statusu „cizinec s dočasnou ochranou“, 

b) nostrifikace vysokoškolského diplomu s titulem „bakalář“. 

(3) EF TUL nabízí v akademickém roce 2023/2024 studium v anglickém jazyce v navazujících 
magisterských studijních programech ”International Management” nebo ”Business 
Administration”, specializace ”Management of Business Processes”. 

(4) Přihlášky do navazujících magisterských studijních programů v anglickém jazyce mohou 
uchazeči podávat ve stejných termínech jako do českých studijních programů. 

(5) Na každý studijní program musí být podána samostatná přihláška. V souladu s příkazem 
rektora č. 7/2022 je uchazeč osvobozen od administrativního poplatku za úkony spojené 
s přijímacím řízením. 

(6) Uchazeč bude elektronicky prostřednictvím e-mailu vyzván k pohovoru před komisi. Komise 
pro přijímání studentů hodnotí odborné a jazykové znalosti. Součástí přijímacího pohovoru je 
ověření jazykových znalostí na úrovni B2. 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. 

http://www.ef.tul.cz/
https://www.tul.cz/uchazeci/uznavani-zahranicniho-vzdelani/
https://www.cdv.tul.cz/cestina-pro-cizince/
https://www.ef.tul.cz/document/1454
https://doc.tul.cz/10959
https://doc.tul.cz/10959
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Článek 7 
Rozhodnutí o přijetí ke studiu 

(1) Pokud bude uchazeč skládat zkoušku z českého jazyka, budou výsledky zkoušky zveřejněny 
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. 

(2) 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. 

(3) V souladu s § 50 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb. 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. 

(4) 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 
č. 111/1998 Sb. 

(5) Přijímací řízení pro akademický rok 2023/2024 bude ukončeno ke dni 30. září 2023. 

Článek 8 
Zápis uchazečů ke studiu na EF TUL 

(1) Zápis uchazečů přijatých ke studiu v bakalářských i navazujících magisterských studijních 
programech na EF TUL v prvním kole přijímacího řízení probíhá od 3. července 2023 
do 23. července 2023. Zápis ke studiu provádí uchazeči elektronicky prostřednictvím IS 
STAG. 

(2) Zápis uchazečů přijatých ke studiu v bakalářských studijních programech na EF TUL 
v druhém kole přijímacího řízení, probíhá 15. září 2023. Zápis ke studiu probíhá prezenčně 
v budově H Technické univerzity v Liberci (viz čl. 1 odst. (3) této směrnice). Konkrétní čas a 
místo zápisu budou upřesněny e-mailem. 

(3) Zápis uchazečů přijatých ke studiu v navazujících magisterských studijních programech na 
EF TUL v druhém kole přijímacího řízení, probíhá 13. září 2023. Zápis ke studiu probíhá 
prezenčně v budově H Technické univerzity v Liberci (viz čl. 1 odst. (3) této směrnice). 
Konkrétní čas a místo zápisu budou upřesněny e-mailem. 

(4) Zápis uchazečů přijatých ke studiu v anglickém jazyce v navazujících magisterských 
studijních programech na EF TUL probíhá 11. září 2023. Zápis ke studiu probíhá prezenčně 
v budově H Technické univerzity v Liberci (viz čl. 1 odst. (3) této směrnice) na Oddělení 
vnějších vztahů (International Office). Konkrétní čas a místo zápisu budou upřesněny 
e-mailem. 

Článek 9 
Přechodná a závěrečná ustanovení 

(1) Schváleno Akademickým senátem Ekonomické fakulty TUL dne 21. března 2023. 

(2) Tato směrnice děkana nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení Akademickým senátem 
EF TUL. 

http://www.ef.tul.cz/
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#f1861863
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-111#f1861894
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-111#f1861894
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	(5) Dokumenty uvedené v čl. 4 odst. (2) musí uchazeči přihlášení v prvním kole předložit elektronicky nebo osobně na studijní oddělení nejpozději do 20. června 2023. Uchazeči zapsaní v druhém kole musí dokumenty uvedené v čl. 4 odst. (2) předložit ele...
	(6) Při splnění podmínek přijímacího řízení bude uchazeč zapsán do prvního ročníku studia. Na základě směrnice děkana č. 1/2021 může student v prvních 14 dnech studia požádat o uznání předmětů absolvovaných v předchozím studiu na vysoké škole.

	Článek 5  Podmínky pro přijetí uchazečů ke studiu v českém jazyce do navazujících magisterských studijních programů na EF TUL
	(1) Pro akademický rok 2023/2024 o přijetí uchazeče ke studiu rozhoduje děkan na základě předložených dokumentů.
	(2) Tyto podmínky platí pro studenty, kteří bakalářské studium absolvovali v ekonomických oborech nebo oborech jim příbuzných.
	(3) Povinností uchazeče je předložit elektronicky (e-mailem nebo jako přílohu k přihlášce ke studiu) nebo osobně na studijní oddělení fakulty následující dokumenty:
	a) potvrzení o získání statusu „cizinec s dočasnou ochranou“,
	b) nostrifikace vysokoškolského diplomu s titulem „bakalář“,
	c) certifikát o znalosti českého jazyka na úrovni B1.

	(4) Nostrifikace vysokoškolského diplomu s titulem „bakalář“ je možné získat na Technické univerzitě v Liberci na Zahraničním oddělení TUL nebo na jiných vysokých školách se zaměřením na obor navazujícího magisterského studia.
	(5) Certifikát o znalosti českého jazyka může uchazeč získat v Centru dalšího vzdělávání TUL nebo jiné obdobné vzdělávací instituci. Případně může složit zkoušku z českého jazyka na úrovni B1 před začátkem studia. O termínu konání této zkoušky bude uc...
	(6) Dokumenty uvedené v článku 5 odst. (3) musí uchazeči přihlášení v 1. kole předložit elektronicky nebo osobně na studijní oddělení nejpozději do 20. června 2023. Uchazeči zapsaní v 2. kole musí předložit dokumenty uvedené v článku 5 odst. (3) elekt...
	(7) Při splnění podmínek přijímacího řízení bude uchazeč zapsán do prvního ročníku studia. Na základě směrnice děkana č. 1/2021 může student v prvních 14 dnech studia požádat o uznání předmětů absolvovaných v předchozím studiu na vysoké škole.

	Článek 6  Podmínky pro přijetí uchazečů ke studiu v anglickém jazyce do navazujících magisterských studijních programů na EF TUL
	(1) Pro akademický rok 2023/2024 o přijetí uchazeče ke studiu rozhoduje děkan na základě předložených dokumentů.
	(2) Ke studiu ve studijních programech akreditovaných v anglickém jazyce mohou být přijati pouze ti uchazeči, kteří předloží následující dokumenty:
	a) potvrzení o získání statusu „cizinec s dočasnou ochranou“,
	b) nostrifikace vysokoškolského diplomu s titulem „bakalář“.

	(3) EF TUL nabízí v akademickém roce 2023/2024 studium v anglickém jazyce v navazujících magisterských studijních programech ”International Management” nebo ”Business Administration”, specializace ”Management of Business Processes”.
	(4) Přihlášky do navazujících magisterských studijních programů v anglickém jazyce mohou uchazeči podávat ve stejných termínech jako do českých studijních programů.
	(5) Na každý studijní program musí být podána samostatná přihláška. V souladu s příkazem rektora č. 7/2022 je uchazeč osvobozen od administrativního poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením.
	(6) Uchazeč bude elektronicky prostřednictvím e-mailu vyzván k pohovoru před komisi. Komise pro přijímání studentů hodnotí odborné a jazykové znalosti. Součástí přijímacího pohovoru je ověření jazykových znalostí na úrovni B2. Komise na základě doklad...

	Článek 7  Rozhodnutí o přijetí ke studiu
	(1) Pokud bude uchazeč skládat zkoušku z českého jazyka, budou výsledky zkoušky zveřejněny 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 pr...
	(2) 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...
	(3) V souladu s § 50 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb. 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 přijet...
	(4) 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 č. 111/1998 Sb.
	(5) Přijímací řízení pro akademický rok 2023/2024 bude ukončeno ke dni 30. září 2023.

	Článek 8  Zápis uchazečů ke studiu na EF TUL
	(1) Zápis uchazečů přijatých ke studiu v bakalářských i navazujících magisterských studijních programech na EF TUL v prvním kole přijímacího řízení probíhá od 3. července 2023 do 23. července 2023. Zápis ke studiu provádí uchazeči elektronicky prostře...
	(2) Zápis uchazečů přijatých ke studiu v bakalářských studijních programech na EF TUL v druhém kole přijímacího řízení, probíhá 15. září 2023. Zápis ke studiu probíhá prezenčně v budově H Technické univerzity v Liberci (viz čl. 1 odst. (3) této směrni...
	(3) Zápis uchazečů přijatých ke studiu v navazujících magisterských studijních programech na EF TUL v druhém kole přijímacího řízení, probíhá 13. září 2023. Zápis ke studiu probíhá prezenčně v budově H Technické univerzity v Liberci (viz čl. 1 odst. (...
	(4) Zápis uchazečů přijatých ke studiu v anglickém jazyce v navazujících magisterských studijních programech na EF TUL probíhá 11. září 2023. Zápis ke studiu probíhá prezenčně v budově H Technické univerzity v Liberci (viz čl. 1 odst. (3) této směrnic...

	Článek 9  Přechodná a závěrečná ustanovení
	(1) Schváleno Akademickým senátem Ekonomické fakulty TUL dne 21. března 2023.
	(2) Tato směrnice děkana nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení Akademickým senátem EF TUL.


