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Organizace přijímacího řízení ke studiu bakalářských
studijních programů Business Administration , Economics
and Management a Informatics pro absolventy obsahově
shodných programů celoživotního vzdělávání na PEF
v akademickém roce 2020/2021
V souladu s § 49 a § 50 zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
pro přijímání ke studiu do bakalářských a magisterských studijních programů a dalšími navazujícími
studijními předpisy, vyhlašuji podmínky pro konání přijímacího řízení do studia prezenční formy
bakalářských studijních programů Business Administration, Economics and Management a
Informatics pro absolventy obsahově shodných programů celoživotního vzdělá na PEF.
Podmínkou pro přijetí absolventů programů celoživotního vzdělávání (CŽV) ke studiu v bakalářských
studijních programech Business Administration , Economics and Management a Informatics na PEF
ČZU v Praze je úspěšné splnění povinností předepsaných studijním plánem pro první ročník
příslušného programu (oboru) s maximálně dvěma neuzavřenými předměty. Podmínkou přijetí ke
studiu v bakalářském studijním programu je rovněž dosažení středního vzdělání s maturitní
zkouškou (§ 48 zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a úspěšné složení přijímací
zkoušky. Maturitní vysvědčení je třeba předložit u přijímací zkoušky (případně u zápisu). Uchazeči,
kteří absolvují střední školu v zahraničí, musí předložit nostrifikovaný doklad o maturitní zkoušce,
nebo mohou v rámci přijímacího řízení požádat o posouzení zahraničního středoškolského vzdělání
(Směrnice rektora 3/2019). Uchazeči, kteří tyto dokumenty předkládali již při zápisu do programu
CŽV, doklady znovu předkládat nemusejí.
Přijímacího řízení se mohou účastnit pouze uchazeči, kteří podali kompletně vyplněnou
elektronickou přihlášku do 25. 9. 2020 a úspěšně absolvovali studium prvního ročníku příslušného
studijního programu (oboru) na PEF ČZU v rámci CŽV s maximálně dvěma neuzavřenými předměty.
V souladu s § 49 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů,
vedení PEF ČZU v Praze stanovilo nejvyšší možný počet takto přijímaných uchazečů do programů
bakalářského studia PEF v akademickém roce 2020/2021:
Obor (program)

Forma studia

Nejvyšší možný počet
přijímaných uchazečů

Business Administration

prezenční

70

Economics and Management

prezenční

40

Informatics

prezenční

30
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Zápisy nově přijatých studentů do studia se konají 29. 9. 2020. Pokud je uchazeč řádně zapsán ke
studiu na PEF, přerušení studia je možné nejdříve po splnění studijních povinností v zimním
semestru.
Podle § 60 Celoživotní vzdělávání zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách budou po zápisu
do studia úspěšným absolventům celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaného studijního
programu uznány kredity získané v předchozím studiu v rámci CŽV, pokud datum získání zápočtu či
zkoušky není v době uznání starší 5ti let.

Ing. Martin Pelikán, Ph.D.
děkan
25. května 2020
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