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Pro akademický rok 2019/2020 PEF nabízí kombinované studium dvou bakalářských oborů – Provoz
a ekonomika a Informatika a tří navazujících oborů Provoz a ekonomika, Podnikání a administrativa
a Informatika.
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a ekonomika a Informatika a tří navazujících oborů Provoz a ekonomika, Podnikání a administrativa
a Informatika.

Kombinované studium je vhodné pro uchazeče, kteří z různých důvodů nemohou nebo nechtějí
studovat prezenčně. Kombinované studium využívá prvky prezenčního a distančního vzdělávání.
Student absolvuje méně kontaktních hodin s vyučujícím, studuje samostatně ve virtuálním prostředí, má k dispozici speciální učební pomůcky a je spojen on-line s vyučujícími a fakultou prostřednictvím
internetu.
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Student absolvuje méně kontaktních hodin s vyučujícím, studuje samostatně ve virtuálním prostředí, má k dispozici speciální učební pomůcky a je spojen on-line s vyučujícími a fakultou prostřednictvím
internetu.

Podmínky pro přijetí do kombinovaného studia jsou totožné jako pro řádné prezenční studium. Na
přihlášce ke studiu není vyžadován souhlas zaměstnavatele a zaměstnavatel nepotvrzuje žádné
údaje na přihlášce.
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Pro zájemce o kombinované studium je dále uveden výňatek ze Studijního a zkušebního řádu
ČZU v Praze:
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Článek 15
Kombinovaná forma studia

Článek 15
Kombinovaná forma studia

1. Kombinovaná forma studia umožňuje studovat akreditovaný studijní program převážně
formou samostudia podle časového harmonogramu (čl. 6 odst. 2).
2. Výuka v kombinované formě studia je organizována formou skupinových, blokových
a individuálních konzultací, cvičení a seminářů.
3. Student v kombinované formě studia je povinen účastnit se konzultačních schůzek
s vyučujícím a další výuky v termínech stanovených rozvrhem.
4. Požadavky u zkoušek a zápočtů na studenty v kombinované formě studia jsou rovnocenné s požadavky u zkoušek a zápočtů na studenty v prezenční formě studia.
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Všechny termíny, které souvisí s administrací studia, jsou pro kombinované studium podle studijních
předpisů totožné s termíny pro studium prezenční.

Všechny termíny, které souvisí s administrací studia, jsou pro kombinované studium podle studijních
předpisů totožné s termíny pro studium prezenční.

Informace k přijímacím zkouškám do těchto oborů jsou obsaženy v informačním letáku „Přijímací
řízení do bakalářských oborů“ a „Přijímací řízení do dvouletých navazujících magisterských oborů“.
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Další informace zájemci o studium naleznou na www.pef.czu.cz a s dotazy se mohou obracet i na
INFOCENTRUM PEF - telefon +420 224 384 345.
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1. ročník PaEK
Kód

Povinné předměty

volitelný

1. ročník PaEK
ZS

LS

Kód

Povinné předměty

ZS

LS

Cizí jazyk

0/6 z

0/6 zk

volitelný

Cizí jazyk

0/6 z

0/6 zk

ESEC1E

Matematické metody pro statistiky

8/4 zk

-

ESEC1E

Matematické metody pro statistiky

8/4 zk

-

ETE92E

Informační a komunikační technologie

8/4 zk

-

ETE92E

Informační a komunikační technologie

8/4 zk

-

EPE71E

Psychologie os.,soc. psych.

8/4 zk

-

EPE71E

Psychologie os.,soc. psych.

8/4 zk

-

EHE72E

Politologie

8/4 zk

-

EHE72E

Politologie

8/4 zk

-

AAE70E

Zemědělské systémy I

8/4 zk

8/4 zk

AAE70E

Zemědělské systémy I

8/4 zk

8/4 zk

ARE74E

Zemědělské systémy II

8/4 zk

8/4 zk

ARE74E

Zemědělské systémy II

8/4 zk

8/4 zk

EXE32Z

Úvod do studia

6/0 z

-

EXE32Z

Úvod do studia

6/0 z

-

EAE71E

Ekonomicko matematické metody I

-

8/4 zk

EAE71E

Ekonomicko matematické metody I

-

8/4 zk

TAE74E

Matematika

-

8/8 zk

TAE74E

Matematika

-

8/8 zk

EHE71E

Věda, filozofie a společnost

-

8/4 zk

EHE71E

Věda, filozofie a společnost

-

8/4 zk

-

8/4 zk

Povinně volitelné předměty
ETE93E

Povinně volitelné předměty

Internetové technologie

-

8/4 zk

ETE93E

Internetové technologie

Vzor rozvrhu zimního semestru

(platný v ak. roce 2018/2019)
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12. – 14. 10. 2018
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9. – 11. 11. 2018

7. – 9. 12. 2018
Týden pro bloková cvičení

7. – 11. 1. 2019
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Týden pro bloková cvičení

7. – 11. 1. 2019

(bloková cvičení mohou být rozvrhována i na termíny v průběhu semestru, podrobný rozvrh
je k dispozici v IS STUDIUM)
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Hodiny konzultací

Hodiny konzultací

pátek

12:15 – 19:45

Matematika

pátek

12:15 – 19:45

Matematika

sobota 08:45 – 15:45

Politologie

sobota 08:45 – 15:45

Politologie

neděle 08:45 – 15:45

Psychologie

neděle 08:45 – 15:45

Psychologie

