
Pozvánka k přijímací zkoušce na FSE UJEP 
 
Vážená uchazečko, vážený uchazeči, 
 
děkujeme za Vaši přihlášku na Fakultu sociálně ekonomickou UJEP, a to na studijní program Regionální 
rozvoj a veřejná správa. Tímto si Vás dovoluje pozvat k přijímací zkoušce, která se bude konat u nás na 
fakultě, a zároveň zasíláme základní informace k jejímu průběhu. 
 
Kdy se bude přijímací zkouška konat? 
V sobotu 28. 5. 2022 od 9:00 hod., prezence účastníků se bude provádět již v 8:30 hod.  
 
Kde se bude přijímací zkouška konat? 
V budově D (budova Fakulty sociálně ekonomické) v kampusu UJEP na adrese Pasteurova 3407/11, 
Ústí nad Labem-centrum, odkaz na mapu: https://mapy.cz/s/mofuvukese. 
Přijímací zkouška se bude konat v přednáškové aule MN-VIKS, virtuální prohlídka auly i budovy je 
dostupná zde: https://my.matterport.com/show/?m=VxYhhfrKj59. 
 
Co přinést s sebou? 
Doklad totožnosti a psací potřeby. 
 
Jak bude přijímací zkouška vypadat? 
Předmětem přijímací zkoušky bude test všeobecných znalostí. Test bude mít časovou dotaci 60 minut 
a bude obsahovat 50 uzavřených (zaškrtávacích) otázek, přičemž správná odpověď = 1 bod, nesprávná 
odpověď = 0 bodů. Na základě dosažených bodů v testu bude určeno pořadí, dle kterého budou 
uchazeči přijímáni. 
 
Kdo nemusí přijímací zkoušku absolvovat? 
Výše uvedenou zkoušku nemusí absolvovat uchazeč, který absolvoval 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 dosáhl hodnoty harmonizovaného percentilu 50 a více a 
poskytl výsledek fakultě. 
 
Co dělat, pokud se nebudete moci přijímací zkoušky zúčastnit? 
Je třeba se písemně omluvit, a to nejpozději do pátku 3. 6. 2022. Formulář žádosti, který je třeba 
podepsaný doručit na studijní oddělení fakulty, je dostupný zde: https://www.fse.ujep.cz/wp-
content/uploads/2022/05/Žádost-o-náhradní-termín-přijímací-zkoušky.docx. 
Pro omluvené uchazeče se bude konat náhradní termín přijímací zkoušky v úterý 14. 6. 2022. 
Upozorňujeme, že náhradní termín není termínem opravným. 
 
V případě jakýchkoliv dotazů k přijímacímu řízení se neváhejte obrátit na studijní oddělení fakulty. 
 
Za FSE UJEP 
 
Miroslav Kopáček 
proděkan pro studium 
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