NAŘÍZENÍ DĚKANA

Č. 17/2018
Organizace přijímacího řízení ke studiu v bakalářském studijním oboru
vyučovaném v anglickém jazyce Business Administration
v akademickém roce 2019/2020
1) Jmenování komise:
Komise pro přípravu přijímacích interview (v případě potřeby on-line) z Mathematics
Předseda – doc. Ing. Mansoor Maitah, Ph.D. et Ph.D. – Katedra ekonomiky PEF.
Komise zajišťuje přípravu, realizaci a hodnocení přijímacích interview z Mathematics (max. 50
bodů) pro všechny uchazeče formou osobního interview. Komise provádí evidenci a kontrolu
výsledků. Řeší žádosti o přezkoumání výsledků.
Komise pro přípravu přijímacích interview (v případě potřeby on-line) z English Language
Předsedkyně – PhDr. Mgr. Lenka Kučírková, Ph.D. – vedoucí Katedry jazyků PEF.
Komise zajišťuje přípravu, realizaci a hodnocení přijímacích interview z English Language (max.
50 bodů) pro všechny uchazeče formou osobního 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 25. března
2019.
4) Přijímací řízení
Přijímací řízení ve formě interview pro bakalářský obor Business Administration proběhne
v období od 25. března do 27. září 2019.
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.

NAŘÍZENÍ DĚKANA

STRANA

1/2

5) Podmínkou přijetí ke studiu je úspěšné složení přijímací zkoušky a rovněž řádné ukončení
střední školy. Přijímací zkouška probíhá formou pohovoru – osobní pohovor. Pro hodnocení
uchazečů se využívá bodový systém. Maturitní vysvědčení předkládají uchazeči v den zápisu
do studia. Uchazeči, kteří absolvují střední školu v zahraničí, musí předložit nostrifikovaný
doklad o maturitní zkoušce. Bez předložení těchto dokladů nemůže být student v žádném
případě zapsán do studia.
6) Hodnocení přijímací zkoušky
Osobní pohovor
Body - maximum
Mathematics
50
English Language
50
Celkem
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 bakalářském oboru Business Administration je stanoven za každý
započatý akademický rok studia na 32.000 CZK.
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 bakalářském 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 6 a 27. června 2019, 18. a 25. září 2019.

Ing. Martin Pelikán, Ph.D.
děkan

1. listopadu 2018
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