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PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU 

PRO BAKALÁŘSKÉ A NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ 

PROGRAMY NA FAKULTĚ SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ 

UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM 

PRO AKADEMICKÝ ROK 2022/23 

 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

1. Podmínky přijetí ke studiu pro bakalářské a navazující magisterské studijní programy (dále jen 

„podmínky přijetí ke studiu“) na Fakultě sociálně ekonomické Univerzity J. E. Purkyně v Ústí 

nad Labem (dále jen „fakulta“ nebo „FSE UJEP“) jsou stanoveny děkanem fakulty v souladu 

s ustanoveními § 48 až 50 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a změně a doplnění 

dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 

o vysokých školách“), příslušnými ustanoveními Statutu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí 

nad Labem a Statutu FSE UJEP. 

2. Podmínky přijetí ke studiu jsou zveřejňovány podle § 49 odst. 5 a 6 zákona o vysokých školách. 

 

Čl. 2 

Studijní programy a nejvyšší počty přijatých do studia  

1. Přijímací řízení ke studiu bude probíhat v rámci následujících studijních programů. Nejvyšší počet 

přijatých do studia je stanoven s ohledem na kapacitní možnosti fakulty. 

Studijní program Typ programu 
Forma 

studia 

Nejvyšší počet 

přijatých 

Ekonomika a management bakalářský prezenční 170 

Ekonomika a management bakalářský kombinovaná 100 

Regionální rozvoj a veřejná správa bakalářský prezenční 100 

Regionální rozvoj a veřejná správa bakalářský kombinovaná 60 

Sociální politika a sociální práce bakalářský prezenční 130 

Sociální politika a sociální práce bakalářský kombinovaná 120 

Ekonomika a management veřejného sektoru navazující magisterský prezenční 55 

Regionální rozvoj a veřejná správa navazující magisterský prezenční 45 

Sociální práce1 navazující magisterský prezenční 35 

2. Zápisy přijatých uchazečů se budou konat 12. 7. 2022. Bližší informace k zápisu budou upřesněny 

v pozvánce k zápisu, která bude uchazeči zaslána elektronicky a zároveň bude zveřejněna 

i na webových stránkách fakulty. 

 
1 Studijní program bude otevřen pouze v případě úspěšného získání akreditace od Národního akreditačního úřadu 

pro vysoké školství, více informací v čl. 7. 
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3. Uchazeč je povinen se k zápisu do studia dostavit osobně, zápis v zastoupení nebo na základě plné 

moci se nepřipouští. Před termínem zápisu a v mimořádných případech nejpozději do 5 dnů 

po termínu zápisu se může uchazeč písemně omluvit. Pokud bude omluva shledána důvodnou 

(o důvodnosti omluvy rozhoduje děkan), tak bude pro uchazeče stanoven náhradní termín zápisu. 

 

Čl. 3 

Přihláška ke studiu 

1. Přihlášku ke studiu podává uchazeč elektronicky prostřednictvím informačního systému STAG, 

a to na webové stránce https://portal.ujep.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html (dále jen 

„e-přihláška“). Jiná forma podání přihlášky se nepřipouští. 

2. Konečný termín pro podání e-přihlášky je 30. 4. 2022. 

3. E-přihlášku ke studiu přijímá a veškerou administrativu zajišťuje (včetně přebírání veškerých 

požadovaných podkladů) studijní oddělení fakulty. Korespondenční adresa je: 

Fakulta sociálně ekonomická UJEP 

Studijní oddělení 

Moskevská 54 

400 96 Ústí nad Labem 

4. V případě, že se uchazeč hlásí na více studijních programů uskutečňovaných fakultou, 

tak na každý studijní program podává samostatnou e-přihlášku. 

5. Fakulta nepožaduje k e-přihlášce doložit potvrzení o zdravotní způsobilosti ani prospěch 

z předchozího studia. 

 

Čl. 4 

Poplatek za přijímací řízení 

1. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je 500 Kč, a to pro každou podanou e-přihlášku. 

Poplatek se hradí bezhotovostně na účet univerzity. 

2. Poplatek je v jakékoli fázi přijímacího řízení nevratný a musí být připsán na účet univerzity 

nejpozději do 2. 5. 2022. 

3. Údaje pro tuzemskou bezhotovostní platbu jsou následující: 

název banky:   Československá obchodní banka, a.s. 

číslo účtu:    260112295/0300 

variabilní symbol:  450509 

specifický symbol:  oborové číslo Vámi vygenerované e-přihlášky 

4. Údaje pro zahraniční bezhotovostní platbu jsou následující: 

IBAN:    CZ1003000000000260112295 

BIC/SWIFT:   CEKOCZPP 

typ platby:   OUR 

zpráva pro příjemce:  oborové číslo Vámi vygenerované e-přihlášky 

5. V případě, že uchazeč podá e-přihlášku a následně neprovede do stanoveného termínu platbu, 

tak bude vyřazen z přijímacího řízení. V případě pochybností o úhradě poplatku je uchazeč 

povinen úhradu řádně prokázat. 

https://portal.ujep.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html
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Čl. 5 

Podmínky přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech 

1. Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání 

s maturitní zkouškou nebo vzdělání dosažené podle § 48 odst. 4 zákona o vysokých školách. 

2. Povinnosti uchazeče jsou následující: 

a) vyplnit a podat e-přihlášku dle čl. 3, 

b) uhradit poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením dle čl. 4, 

c) do 15. 6. 20222 doručit maturitní vysvědčení jedním z níže uvedených způsobů, a to: 

i. formou úředně ověřené kopie osobně nebo poštou na studijní oddělení fakulty, 

ii. formou přílohy k e-přihlášce ve formátu PDF s doložkou o konverzi 

z kontaktního místa veřejné správy nabízející službu Czech POINT (služba 

autorizované konverze dokumentu z listinné do elektronické podoby), 

pokud uchazeč získal středoškolské vzdělání na zahraniční střední škole3 postupuje 

dle čl. 5, odst. 3, 

d) pokud uchazeč není občanem České republiky, tak na studijní oddělení fakulty 

do 15. 6. 2022 doručí úředně ověřenou kopii dokladu o vykonání zkoušky z českého 

jazyka na úrovni B1 nebo vyšší dle Společného evropského referenčního rámce 

pro jazyky4, 

e) úspěšně absolvovat přijímací zkoušku daného studijního programu dle čl. 5, odst. 4, 

f) udělit společnosti www.scio.cz, s.r.o. (dále jen „Scio“) souhlas se sdělením svých 

výsledků fakultě, pokud uchazeč za účelem přijímacího řízení absolvuje u této 

společnosti test.   

3. Uchazeč, který získal středoškolské vzdělání na zahraniční střední škole, prokáže dosažení 

požadovaného středního vzdělání s maturitní zkouškou způsobem uvedeným 

na https://www.ujep.cz/cs/nostrifikace. Uchazeč, který své vzdělání doloží zahraničním dokladem 

o zahraničním středoškolském vzdělání za účelem jeho posouzení na UJEP, je současně povinen 

za toto posouzení uhradit poplatek ve výši 870 Kč, přičemž platí, že pokud si podá na UJEP více 

přihlášek k bakalářskému nebo magisterskému studiu, které nenavazuje na bakalářský studijní 

program, uhradí poplatek za posouzení zahraničního středoškolského vzdělání pouze jednou. 

Pokyny k platbě poplatku jsou uvedeny na https://www.ujep.cz/cs/nostrifikace. Uchazeč potřebné 

podklady doručí na studijní oddělení fakulty do 16. 5. 2022. 

4. Přijímací zkouška pro jednotlivé studijní programy je následující: 

Studijní 

program 

Forma 

studia 
Forma a průběh přijímací zkoušky 

Ekonomika 

a management 

prezenční 

kombinovaná 

Absolvování testu Obecných studijních předpokladů (OSP) v rámci 

Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) organizovaných společností Scio 

v termínu od 11. 12. 2021 do 30. 4. 2022. Garanci přijetí ke studiu mají 

uchazeči, kteří dosáhli hodnoty harmonizovaného percentilu 70 a více 

a poskytli výsledek fakultě, těmto uchazečům zároveň fakulta poskytne 

refundaci (kompenzaci poplatku) za absolvování testu dle podmínek v čl. 5, 

odst. 6. 

 
2 Platí i pro uchazeče, kteří již na FSE UJEP nebo UJEP dříve studovali. 
3 Neplatí pro doklady ze Slovenska, Polska, Maďarska a Slovinska. Doklady z těchto států jsou považovány bez dalšího 

úředního postupu za rovnocenné. Doklady, které nejsou v originále vydány v českém, slovenském nebo anglickém jazyce, 

musí být úředně přeloženy do českého jazyka, přičemž úřední překlad do českého jazyka musí být vyhotoven 

tlumočníkem nebo překladatelem vedeným v Evidenci znalců a tlumočníků Ministerstva spravedlnosti ČR. 
4 Neplatí pro občany Slovenské republiky a uchazeče, kteří absolvovali maturitní zkoušku z českého jazyka. 

https://www.ujep.cz/cs/nostrifikace
https://www.ujep.cz/cs/nostrifikace
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Pro ostatní uchazeče o studium (uchazeči s hodnotou harmonizovaného 

percentilu pod 70) bude vytvořeno pořadí dle dosažených hodnot 

harmonizovaného percentilu, přičemž dle takto sestaveného pořadí budou 

přijímáni ke studiu další uchazeči. 

Regionální 

rozvoj a veřejná 

správa 

prezenční 

kombinovaná 

Absolvování testu všeobecných znalostí na FSE UJEP v řádném termínu 

28. 5. 2022, nebo případně v náhradním termínu 14. 6. 2022 (náhradní 

termín není zároveň termínem opravným). Test bude složen z uzavřených 

otázek, a to vždy pouze s jednou správnou odpovědí. Test bude mít časovou 

dotaci 60 minut a bude zaměřen na zhodnocení všeobecných znalostí 

uchazeče. Na základě dosažených bodů v testu bude určeno pořadí 

uchazečů, podle kterého budou uchazeči přijímáni. 

Výše uvedenou přijímací zkoušku nemusí absolvovat uchazeči, 

kteří absolvovali test Obecných studijních předpokladů (OSP) v rámci 

Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) organizovaných společností 

Scio v termínu od 11. 12. 2021 do 30. 4. 2022 a dosáhli hodnoty 

harmonizovaného percentilu 50 a více a poskytli výsledek fakultě. 

Těmto uchazečům fakulta garantuje přijetí ke studiu na základě výsledku 

testu OSP od společnosti Scio a zároveň jim fakulta poskytne refundaci 

(kompenzaci poplatku) za absolvování testu dle podmínek v čl. 5, odst. 6., 

pokud dosáhli hodnoty harmonizovaného percentilu 70 a více. 

Sociální politika 

a sociální práce 

prezenční 

kombinovaná 

Uchazeč vytvoří portfolio uchazeče dle předepsaného vzoru, který je 

dostupný na webové stránce katedry https://www.fse.ujep.cz/cs/katedra-

socialni-prace/katedralni-informace-3, ve kterém zejména zdůvodní svůj 

zájem o studium programu Sociální politika a sociální práce. Na základě 

dosažených bodů z vyhodnocení portfolia bude určeno pořadí uchazečů, 

podle kterého budou uchazeči přijímáni. Portfolio je nutné doručit v listinné 

podobě osobně nebo poštou na studijní oddělení fakulty do 15. 6. 2022. 

Výše uvedenou přijímací zkoušku nemusí absolvovat uchazeči, 

kteří absolvovali test Obecných studijních předpokladů (OSP) v rámci 

Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) organizovaných společností Scio 

v termínu od 11. 12. 2021 do 30. 4. 2022 a dosáhli hodnoty 

harmonizovaného percentilu 70 a více a poskytli výsledek fakultě. 

Těmto uchazečům fakulta garantuje přijetí ke studiu na základě výsledku 

testu OSP od společnosti Scio a zároveň jim fakulta poskytne refundaci 

(kompenzaci poplatku) za absolvování testu dle podmínek v čl. 5, odst. 6. 

5. Uchazeči o studium budou přijímáni na základě výsledku přijímací zkoušky, přičemž rozhoduje 

pořadí uchazečů dle úspěšnosti na základě výsledku přijímací zkoušky. O přijetí ke studiu 

rozhoduje děkan a poradním orgánem mu je přijímací komise, která bude zasedat 20. 6. 2022. 

6. Uchazečům, kteří dosáhli v testu Obecných studijních předpokladů (OSP) v rámci Národních 

srovnávacích zkoušek (NSZ) organizovaných společností Scio v termínu od 11. 12. 2021 

do 30. 4. 2022 hodnoty harmonizovaného percentilu 70 a více a poskytli výsledek fakultě, 

fakulta poskytne refundaci (kompenzaci poplatku) za absolvování testu, pokud dojde k jejich 

zápisu do studia na fakultě a zároveň budou studenty fakulty k 31. 10. 2022. Za celé přijímací 

řízení souhrnná maximální výše refundace činí 550 Kč, tzn. budou kompenzovány náklady pouze 

na jedno absolvování testu, a to ve výši základního registračního poplatku (varianta mini). 

Refundace bude vyplacena formou mimořádného stipendia do konce roku 2022. 

 

Čl. 6 

Podmínky přijetí ke studiu v navazujících magisterských studijních programech 

1. Podmínkou přijetí ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu je řádné ukončení 

studia v bakalářském nebo magisterském studijním programu nebo vzdělání dosažené podle § 48 

odst. 5 zákona o vysokých školách. 

2. Povinnosti uchazeče jsou následující: 

a) vyplnit a podat e-přihlášku dle čl. 3, 

https://www.fse.ujep.cz/cs/katedra-socialni-prace/katedralni-informace-3
https://www.fse.ujep.cz/cs/katedra-socialni-prace/katedralni-informace-3
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b) uhradit poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením dle čl. 4, 

c) do 15. 6. 20225 doručit vysokoškolský diplom jedním z níže uvedených způsobů, a to: 

i. formou úředně ověřené kopie osobně nebo poštou na studijní oddělení fakulty, 

ii. formou přílohy k e-přihlášce ve formátu PDF s doložkou o konverzi 

z kontaktního místa veřejné správy nabízející službu Czech POINT (služba 

autorizované konverze dokumentu z listinné do elektronické podoby), 

nebo potvrzení vysoké školy o absolvování studijního programu v akademickém roce 

2021/2022 s uvedením termínu plánované promoce6. Pro uchazeče, kteří do stanoveného 

termínu nebudou mít ukončené vysokoškolské studium, je stanoven náhradní 

termín doručení vysokoškolského diplomu do 2. 9. 2022, zápisy těchto uchazečů 

do studia se budou konat 13. 9. 2022. Pokud uchazeč získal vysokoškolské vzdělání 

na zahraniční vysoké škole3 postupuje dle čl. 6, odst. 3, 

d) pokud uchazeč není občanem České republiky, tak na studijní oddělení fakulty 

do 15. 6. 2022 doručí úředně ověřenou kopii dokladu o vykonání zkoušky z českého 

jazyka na úrovni B1 nebo vyšší dle Společného evropského referenčního rámce 

pro jazyky7, 

e) úspěšně absolvovat přijímací zkoušku daného studijního programu dle čl. 6, odst. 4. 

3. Uchazeč, který získal vysokoškolské vzdělání na zahraniční vysoké škole, prokáže 

dosažení požadovaného stupně vysokoškolského vzdělání způsobem uvedeným 

na https://www.ujep.cz/cs/nostrifikace.  Uchazeč, který své vzdělání doloží zahraničním dokladem 

o zahraničním vysokoškolském vzdělání za účelem jeho posouzení na UJEP, je současně povinen 

za toto posouzení uhradit poplatek ve výši 870 Kč, přičemž platí, že pokud si podá na UJEP více 

přihlášek k navazujícímu magisterskému nebo doktorskému studiu, uhradí poplatek za posouzení 

požadovaného stupně vysokoškolského vzdělání pouze jednou. Pokyny k platbě poplatku jsou 

uvedeny na https://www.ujep.cz/cs/nostrifikace. Uchazeč potřebné podklady doručí na studijní 

oddělení fakulty do 16. 5. 2022. 

4. Přijímací zkouška pro jednotlivé studijní programy je následující: 

Studijní 

program 

Forma 

studia 
Forma a průběh přijímací zkoušky 

Ekonomika 

a management 

veřejného 

sektoru 

prezenční 

Zpracovat motivační dopis pro studium daného studijního programu, 

a to s maximálním rozsahem 200 slov. Motivační dopis je nutné doručit 

elektronicky do 15. 6. 2022, a to formou přílohy k e-přihlášce. Motivační 

dopis bude bodově ohodnocen a na základě dosažených bodů 

z vyhodnocení motivačního dopisu bude určeno pořadí uchazečů, 

podle kterého budou uchazeči o studium přijímáni ke studiu. 

Regionální 

rozvoj a veřejná 

správa 

prezenční 

Zpracovat motivační dopis pro studium daného studijního programu, 

a to s maximálním rozsahem 200 slov. Motivační dopis je nutné doručit 

elektronicky do 15. 6. 2022, a to formou přílohy k e-přihlášce. Motivační 

dopis bude bodově ohodnocen a na základě dosažených bodů 

z vyhodnocení motivačního dopisu bude určeno pořadí uchazečů, 

podle kterého budou uchazeči o studium přijímáni ke studiu. 

Sociální práce prezenční 

V rámci 1. části přijímací zkoušky uchazeč vytvoří portfolio uchazeče 

dle předepsaného vzoru, který je dostupný na webové stránce katedry 

https://www.fse.ujep.cz/cs/katedra-socialni-prace/katedralni-informace-3. 

Portfolio je nutné doručit v listinné podobě osobně nebo poštou 

na studijní oddělení fakulty do 24. 8. 2022. Na základě dosažených bodů 

 
5 Neplatí pro uchazeče, kteří jsou absolventy FSE UJEP.  
6 Uchazeč doručí osobně nebo poštou na studijní oddělení fakulty úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu 

bezprostředně po termínu promoce, který je uveden na potvrzení. 
7 Neplatí pro občany Slovenské republiky a uchazeče, kteří absolvovali předchozí vysokoškolské studium v českém 

jazyce. 

https://www.ujep.cz/cs/nostrifikace
https://www.ujep.cz/cs/nostrifikace
https://www.fse.ujep.cz/cs/katedra-socialni-prace/katedralni-informace-3
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z vyhodnocení portfolia bude určeno pořadí uchazečů, přičemž 

50 uchazečů s nejvyšším bodovým výsledkem bude pozváno ke 2. části 

přijímací zkoušky, která proběhne 30. 8. 2022, a to formou ústního 

pohovoru. Podle výkonu u pohovoru bude následně určeno pořadí, 

podle kterého budou uchazeči přijímáni ke studiu. V případě nižšího zájmu 

o studium si fakulta vyhrazuje právo zrušit 2. část přijímací zkoušky 

a přijmout uchazeče dle pořadí určeného v rámci 1. části přijímací zkoušky. 

5. Uchazeči o studium budou přijímáni na základě výsledku přijímací zkoušky, přičemž rozhoduje 

pořadí uchazečů dle úspěšnosti na základě výsledku přijímací zkoušky. O přijetí ke studiu 

rozhoduje děkan a poradním orgánem mu je přijímací komise, která bude zasedat 20. 6. 2022 

a 6. 9. 2022. 

 

Čl. 7 

Zvláštní ustanovení pro uchazeče o studium 

v navazujícím magisterském studijním programu Sociální práce 

1. Studijní program bude otevřen pouze v případě úspěšného získání akreditace od Národního 

akreditačního úřadu pro vysoké školství. Pro uchazeče o studium platí v plném rozsahu podmínky 

definované tímto dokumentem, pokud není stanoveno jinak, a to konkrétně v čl. 7, odst. 2. 

2. Pro uchazeče o studium v navazujícím magisterském studijním programu Sociální práce jsou 

stanoveny tyto odlišné podmínky: 

a) konečný termín pro podání e-přihlášky je 17. 8. 2022, 

b) poplatek za přijímací řízení musí být připsán na účet univerzity nejpozději do 19. 8. 2022, 

c) vysokoškolský diplom je nutné doručit na studijní oddělení fakulty do 24. 8. 20226. 

Pro uchazeče, kteří do stanoveného termínu nebudou mít ukončené vysokoškolské 

studium, je stanoven náhradní termín doručení vysokoškolského diplomu do 2. 9. 2022. 

Pokud uchazeč získal vysokoškolské vzdělání na zahraniční vysoké škole3 postupuje 

dle čl. 6, odst. 3, přičemž potřebné podklady je nutné doručit na studijní oddělení fakulty 

do 19. 8. 2022, 

d) pokud uchazeč není občanem České republiky, tak na studijní oddělení fakulty 

do 24. 8. 2022 doručí úředně ověřenou kopii dokladu o vykonání zkoušky z českého 

jazyka na úrovni B1 nebo vyšší dle Společného evropského referenčního rámce 

pro jazyky7, 

e) zápisy přijatých uchazečů se budou konat 13. 9. 2022. 

 

Čl. 8 

Zvláštní ustanovení pro absolventy programů CŽV na FSE UJEP 

1. Pro absolventy programů celoživotního vzdělávání na FSE UJEP, které byly realizovány jako 

souběžné s akreditovanými studijními programy na FSE UJEP stanovuje tento článek odlišné 

podmínky pro přijetí ke studiu, a to konkrétně v čl. 8, odst. 2 a 3. 

2. Pro uchazeče o studium v bakalářských studijních programech, kteří za 1. rok studia získali 

minimálně 45 kreditů nebo v součtu za 1. a 2. rok studia minimálně 85 kreditů, neplatí ustanovení 

čl. 5, odst. 2, písm. e) a f). 

3. Pro uchazeče o studium v navazujících magisterských studijních programech, kteří za jeden rok 

studia získali minimálně 45 kreditů, neplatí ustanovení čl. 6, odst. 2, písm. e). 
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Čl. 9 

Uchazeči se specifickými vzdělávacími potřebami 

1. Uchazečům se specifickými vzdělávacími potřebami se doporučuje před podáním e-přihlášky 

obrátit na Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými potřebami (zkratka 

UCP UJEP, web: https://www.ujep.cz/cs/ucp). Kontaktní osoba: 

Mgr. Vladimír Řáha, 

tel.: +420 702 202 477, e-mail: vladimir.raha@ujep.cz.  

2. 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 e-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. 

 

Čl. 10 

Kontaktní osoby 

1. V případě dotazů k podmínkám přijetí ke studiu je možné kontaktovat tyto osoby: 

a) Mgr. Lenka Petláková, vedoucí studijního oddělení FSE UJEP, 

tel.: +420 475 284 608, e-mail: lenka.petlakova@ujep.cz, 

b) Ing. Miroslav Kopáček, proděkan pro studium FSE UJEP, 

tel.: +420 475 284 912, e-mail: miroslav.kopacek@ujep.cz. 

 

 

Ústí nad Labem, 8. 12. 2021 

 

 

Mgr. Ondřej Moc, Ph.D. 

        děkan FSE UJEP 

 

 

Podmínky přijetí ke studiu pro bakalářské a navazující magisterské studijní programy na FSE UJEP 

pro akademický rok 2022/23 byly projednány Akademickým senátem FSE UJEP na 11. řádném 

zasedání dne 8. 12. 2021 a následně schváleny per rollam dne 10. 12. 2021. 
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