Vyhláška děkana o přijímacím řízení
na bakalářské a navazující magisterské studium
na akademický rok 2020/21
Obecná ustanovení
1. Přihlášku ke studiu přijímá studijní oddělení Fakulty sociálně ekonomické UJEP
v Ústí nad Labem, Moskevská 54, 400 96 Ústí nad Labem ve formě elektronické
přihlášky (tzv. e-přihláška). Elektronickou přihlášku uchazeč vyplní a zaregistruje
v informačním systému STAG na webových stránkách fakulty (viz webový link
https://portal.ujep.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html). V případě, že si
uchazeč zaregistruje e-přihlášku a neprovede platbu, nebude zařazen do přijímacího
řízení. Uchazeči, kteří se hlásí na více studijních programů, podávají na každý studijní
program samostatnou přihlášku. Fakulta na přihlášce nevyžaduje lékařské potvrzení.
2. Zápisy přijatých uchazečů se budou konat dne 29. 6. 2020, a budou blíže upřesněny
v pozvánce k zápisu.
3. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je 500 Kč, a hradí se bezhotovostně
na účet univerzity. Tento poplatek je v kterékoli fázi přijímacího řízení nevratný.
Kontaktní údaje pro bezhotovostní platbu jsou následující:
Název banky:
Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu:
260112295/0300
Variabilní symbol:
450509
Specifický symbol:
oborové číslo Vaší vygenerované přihlášky
4. Důležité termíny:
Den otevřených dveří:

29. 1. 2020

Termín podání e-přihlášky:

do 30. 4. 2020

Termín zaslání portfolia:

do 16. 6. 2020 do 12 hodin

Termín doložení maturitního vysvědčení:
do 16. 6. 2020 do 12 hodin
(pro uchazeče, kteří do tohoto termínu nebudou mít ukončené středoškolské
studium je stanoven náhradní termín doložení maturitního vysvědčení a
portfolia do 22. 9. 2020 do 12 hodin. Dne 24. 9. 2020 proběhne náhradní
zápis do prvního ročníku.)
Termín doložení vysokoškolského diplomu: do 16. 6. 2020 do 12 hodin
(pro uchazeče, kteří do tohoto termínu nebudou mít ukončené vysokoškolské
studium je stanoven náhradní termín doložení vysokoškolského diplomu a
portfolia do 22. 9. 2020 do 12 hodin. Dne 24. 9. 2020 proběhne náhradní
zápis do prvního ročníku.)

Bakalářský a navazující magisterský stupeň studia
Bakalářské studium
Regionální rozvoj a veřejná správa (Bc., prezenční a kombinovaná forma
studia, 3 roky)
Ekonomika a management (Bc., prezenční a kombinovaná forma studia,
3 roky)

Navazující magisterské studium
Regionální rozvoj a veřejná správa (Ing., prezenční forma studia, 2 roky)
Ekonomika a management (Ing., prezenční forma studia, 2 roky)
Řízení v sociální práci (Mgr., prezenční forma studia, 2 roky)

V případě úspěšné akreditace bude v přijímacím řízení pro akademický rok 2020/2021
otevřen bakalářský studijní program Sociální politika a sociální práce. Bližší informace budou
zveřejněny na stránkách fakulty.

Přijímací řízení
Bakalářské studium
I. Přihlášky
Přihlášky se podávají elektronicky. Dále je nutné, aby uchazeč doložil nejpozději do
16. 6. 2020do 12 hodin na studijní oddělení úředně ověřenou kopii maturitního
vysvědčen a portfolio. Uchazeči, kteří získali středoškolské vzdělání na zahraniční
střední škole, prokáží dosažení požadovaného stupně vzdělání způsobem uvedeným
na https://www.ujep.cz/cs/nostrifikace. Cizí státní příslušníci doloží doklad o vykonání
zkoušky z českého jazyka – úroveň A2, a to nejpozději do 16. 6. 2020 do 12 hodin na
studijní oddělení. Pro uchazeče, kteří do tohoto termínu nebudou mít ukončené
středoškolské studium je stanoven náhradní termín doložení maturitního vysvědčení a
portfolia do 22. 9. 2020 do 12 hodin. Dne 24. 9. 2020 proběhne náhradní zápis do
prvního ročníku.
II. Podmínky přijetí
Z uchazečů o studium budou přijati ti, kteří splní alespoň jednu z následujících
podmínek:
1) Budou vybráni na základě zhodnocení kvality jejich portfolia přijímací komisí fakulty.
Portfolio a identifikační list (standardizované formuláře FSE, ke stažení na webu
fakulty v sekci Studium/Informace o přijímacím řízení/Přijímací řízení) zašle uchazeč
v listinné podobě nejpozději do 16. 6. 2020 do 12 hodin na studijní oddělení fakulty
(Moskevská 54, 400 96, Ústí nad Labem).

2) Vykonají v době od 7. 12. 2019 do 1. 5. 2020 test Obecných studijních předpokladů
(případně jeho slovenskou verzi Všeobecné študijné predpoklady, VŠP) v rámci
Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) organizovaných společností Scio.cz, s.r.o. s
harmonizovaným percentilem na úrovni 40 anebo vyšším.
Je třeba, aby uchazeč udělil společnosti Scio.cz, s.r.o. souhlas se sdělením svých
výsledků fakultě. Uchazeč s harmonizovaným percentilem na úrovni 40 a vyšším,
musí doručit do 16. 6. 2020 do 12.00 hod. na FSE UJEP úředně ověřenou kopii
maturitního vysvědčení.
3) Absolvovali celoživotní vzdělávání na FSE a splňují podmínky uvedené ve zvláštním
předpisu (viz web fakulty v sekciStudium/Celoživotní vzdělávání/Dokumenty).

Navazující magisterské studium
I. Přihlášky
Přihlášky se podávají elektronicky. Dále je nutné, aby uchazeč doložil nejpozději do
16. 6. 2020 do 12 hodin na studijní oddělení úředně ověřenou kopii vysokoškolského
diplomu. Uchazeči, kteří v době podání přihlášky ještě neukončili předchozí
vysokoškolské studium, doloží potvrzení o úspěšném ukončení tohoto studia ověřené
studijním oddělením příslušné fakulty. Tento bod se netýká absolventů FSE. Uchazeči,
kteří získali vysokoškolské vzdělání na zahraniční vysoké škole, prokáží dosažení
požadovaného
stupně
vzdělání
způsobem
uvedeným
na https://www.ujep.cz/cs/nostrifikace. Cizí státní příslušníci doloží doklad o vykonání
zkoušky z českého jazyka – úroveň A2, a to nejpozději do 16. 6. 2020 do 12 hodin na
studijní oddělení. Pro uchazeče, kteří do tohoto termínu nebudou mít ukončené
vysokoškolské studium, je stanoven náhradní termín doložení vysokoškolského
diplomu a portfolia do 22. 9. 2020 do 12 hodin. Dne 24. 9. 2020 proběhne náhradní
zápis do prvního ročníku.
II. Podmínky přijetí
Uchazeči budou přijati na základě zhodnocení kvality jejich portfolia přijímací komisí
fakulty. Portfolio a identifikační list (standardizované formuláře FSE, ke stažení na
webu fakulty v sekci Studium/Informace o přijímacím řízení/Přijímací řízení) zašle
uchazeč v listinné podobě nejpozději do 16. 6. 2020 do 12 hodin na studijní oddělení
fakulty (Moskevská 54, 400 96, Ústí nad Labem). Uchazeči o navazující magisterské
studium Řízení v sociální práci budou na základě zhodnocení portfolia pozváni
k ústnímu pohovoru, který se bude konat před koncem června 2020 (pozvánka bude
vybraným uchazečům rozeslána e-mailem).

Studenti se specifickými vzdělávacími potřebami
Uchazečům se specifickými vzdělávacími potřebami doporučujeme, aby se před
podáním přihlášky obrátili na Univerzitní centrum podpory pro studenty se
specifickými potřebami - UCP UJEP.
Kontaktní osoba:
jméno:
Mgr. Vladimír Řáha
tel./sms:
(+420) 702 202 477
e-mail:
vladimir.raha@ujep.cz
web:
bezbarier.ujep.cz
Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými potřebami poskytne
uchazečům individuální konzultace o možné formě a typu studia a projedná s nimi
možnou modifikaci přijímacího řízení dle daného typu postižení a na základě příslušné
legislativy. Při podání přihlášky ke studiu je nutné uvést požadavek zohlednění
zdravotních specifik - zrakového, sluchového či tělesného postižení, chronického
onemocnění, duševního onemocnění a specifických poruch učení. V elektronické
přihlášce pak stačí zatrhnout příslušné políčko. Na základě tohoto vyjádření se
s uchazečem spojí pracovníci Univerzitního centra podpory pro studenty se
specifickými potřebami, dohodnou si s ním osobní schůzku a projednají potřebné
náležitosti.

Doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.
Děkan FSE UJEP

