NAŘÍZENÍ DĚKANA

Č. 12/2017
Organizace přijímacího řízení ke studiu v navazujícím magisterském
studijním oboru vyučovaném v anglickém jazyce Business
Administration v akademickém roce 2018/2019
1) Jmenování komisí:
Komise pro přípravu a hodnocení přijímací zkoušky z Economics and Management
Předsedkyně – Doc. Ing. PhDr. Lucie Severová, Ph.D. – vedoucí Katedry ekonomických teorií
PEF.
Komise zajišťuje přípravu, realizaci a hodnocení přijímacích on-line interview z Economics and
Management (max. 50 bodů) pro uchazeče, kteří mají trvalý pobyt v zahraničí. Pro uchazeče
s trvalým pobytem v České republice je organizováno osobní interview. Komise provádí
evidenci a kontrolu výsledků. Řeší žádosti o přezkoumání výsledků.
Komise pro přípravu a hodnocení přijímací zkoušky z Fundamentals of Entreprenuership
Předsedkyně – Ing. Helena Čermáková – vedoucí Katedry obchodu a financí PEF.
Komise zajišťuje přípravu, realizaci a hodnocení přijímacích on-line interview ze Fundamentals
of Entreprenuership (max. 50 bodů) pro uchazeče, kteří mají trvalý pobyt v zahraničí. Pro
uchazeče s trvalým pobytem v České republice je organizováno osobní interview. Komise
provádí evidenci a kontrolu výsledků. Řeší žádosti o přezkoumání výsledků.
Zkušební komise pro přijímací řízení
Předseda a členové komise jsou jmenováni děkanem. Zajišťují organizaci a provedení
interview. Provádějí evidenci uchazečů a kontrolu dokumentů před interview, nutných ke
splnění podmínek pro přijetí ke studiu.
2) Činnost komisí pro přijímací řízení se řídí pravidly schválenými vedením PEF
a Akademickým senátem PEF.
3) Práce komise je stanovena podrobným harmonogramem činnosti, který s předsedy všech
komisí projedná proděkanka pro studijní a pedagogickou činnost nejpozději do 23. dubna
2018.
4) Přijímací řízení
Přijímací řízení ve formě interview pro navazující magisterský obor Business Administration
proběhne v období od 23. dubna do 27. září 2018.
PEF preferuje elektronickou komunikaci s uchazeči o studium a požaduje elektronicky
vyplněný formulář přihlášky ke studiu tohoto oboru (http://is.czu.cz). V případě podání více
přihlášek na různé obory PEF je třeba pro každé číslo přihlášky poplatek 500 Kč nebo €20
uhradit zvlášť, není možné hradit jednou platbou. Přihláška, ke které nebude poplatek přiřazen
podle správných platebních údajů, bude vyřazena z evidence. Poplatek je nevratný v kterékoli
fázi přijímacího řízení.
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5) Podmínkou přijetí ke studiu je úspěšné složení přijímací zkoušky a rovněž řádné ukončení
studia v bakalářském studijním programu. Vysokoškolský bakalářský diplom překládají
uchazeči v den zápisu do studia. Bez předložení diplomu nemůže být student v žádném
případě zapsán do studia. Uchazeči, kteří absolvují bakalářské studium v zahraničí, musí
předložit doklad o nostrifikaci vzdělání některé z vysokých škol akreditovaných MŠMT.
6) Hodnocení přijímací zkoušky
Osobní (on-line) pohovor
Economics and Management
Fundamentals of Enterpreneurship
Celkem

Body - maximum
50
50
100

Výsledky zkoušek se zveřejňují na úřední desce fakulty, nejdéle do dvou pracovních dnů od
konání zkoušky a jsou k dispozici v internetové aplikaci pro výsledky přijímacího řízení.
7. Poplatek za studium v navazujícím magisterském oboru Business Administration je
stanoven za každý započatý akademický rok studia na 108 000 Kč. Do studia nemůže být
zapsán student, který poplatek za studium neuhradil.
Zaplacením platby kurzu uchazeč potvrzuje, že se řádně seznámil s veškerými podmínkami
studia v navazujícím magisterském studijním oboru vyučovaném v anglickém jazyce Business
Administration a bez jakýchkoliv výhrad s nimi souhlasí.
Kurz je otevírán pouze v případě dostatečného počtu účastníků.
8. Zápis do studia nově přijatých studentů se koná 1. června 2018, 20. a 27. září 2018.

Ing. Martin Pelikán, Ph.D.
děkan PEF
1. listopadu 2017
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