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Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

1. Tato směrnice stanovuje v souladu s § 49 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně 

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

v souladu s čl. 20 až 22 Statutu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen „UJEP“), 

v souladu s příslušnými ustanoveními Studijního a zkušebního řádu pro studium v bakalářských 

a magisterských studijních programech UJEP (dále jen „SZŘ UJEP“) odlišné podmínky pro přijetí 

uchazečů ke studiu bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu, kteří absolvovali 

část studijního programu na Fakultě sociálně ekonomické UJEP (dále jen „FSE UJEP“). 

2. Podstatou této směrnice je umožnit v případě potřeby studentům FSE UJEP změnu formy studia. Odlišné 

podmínky pro přijetí ke studiu dle předchozího odstavce (čl. 1 odst. 1) jsou platné pouze pro studijní 

program, ke kterému má v daném okamžiku FSE UJEP oprávnění uchazeče o studium přijímat a zároveň 

je tento studijní program akreditován v požadované formě studia, čímž je změna formy studia možná. 

Na přijetí dle této směrnice neexistuje nárok a zároveň FSE UJEP negarantuje přijetí do shodné verze 

daného studijního programu, a to z důvodu průběžných změn akreditací. 

 

Čl. 2 

Obecné požadavky pro přijetí uchazečů podle § 49 odst. 3 zákona 

1. Přihlášku ke studiu přijímá a veškerou administrativu zajišťuje (včetně přebírání veškerých 

požadovaných podkladů) studijní oddělení FSE UJEP (adresa: Moskevská 54, 400 96 Ústí nad Labem). 

Přihláška se všemi náležitostmi se podává na předepsaném tiskopise, který je přílohou této směrnice jako 

příloha 1, a to s vlastnoručním podpisem uchazeče. 

2. Konečným termínem pro podání přihlášky je vždy 31. srpen. 

3. Administrativní poplatek za podání přihlášky je 500 Kč. Poplatek se hradí bezhotovostně na účet 

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

nejpozději do termínu, který je konečným termínem pro podání přihlášky dle čl. 2 odst. 2. V případě, 

že uchazeč podá 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, 

a to na základě výzvy ze strany studijního oddělení FSE UJEP. Údaje pro tuzemskou bezhotovostní 

platbu jsou následující: 

název banky:  Československá obchodní banka, a.s.  

číslo účtu:   260112295/0300  

variabilní symbol:  450509  

specifický symbol:  datum narození ve formátu den-měsíc-rok (8 znaků, DDMMRRRR) 

zpráva pro příjemce:  jméno a příjmení uchazeče 

 

Čl. 3 

Odlišné podmínky pro přijetí ke studiu bakalářského a navazujícího magisterského studijního 

programu uchazečů, kteří absolvovali část stejného studijního programu na FSE UJEP 

1. Pro přijetí uchazeče, který žádá o přijetí ke studiu v bakalářském nebo navazujícím magisterském 

studijním programu dle § 49 odst. 3 zákona, do jiné formy stejného studijního programu, který aktuálně 

studuje, platí v plném rozsahu obecné požadavky pro přijetí stanovené v čl. 2 a současně tyto podmínky: 

a. Uchazeč vyplní a podá přihlášku ke studiu, která je přílohou 1 této směrnice. 

b. Uchazeč v aktuálně probíhajícím studiu na FSE UJEP absolvoval minimálně 1. rok studia, tj. dosáhl 

minimálně 45 kreditů a splnil tak podmínky pro postup do 2. roku studia dle čl. 8 odst. 5 SZŘ UJEP, 

resp. dosáhl minimálně 85 kreditů a splnil tak podmínky pro postup do 3. roku studia, resp. dosáhl 

v případě bakalářského studijního programu minimálně 125 kreditů a splnil tak podmínky pro postup 

do 4. roku studia. 



c. Uchazeč studuje ve standardní době studia, tzn. při podání přihlášky studuje v případě bakalářského 

studijním programu maximálně ve 3. ročníku, resp. v případě navazujícího magisterského studijního 

programu maximálně ve 2. ročníku. 

d. U uchazeče v aktuálně probíhajícím studiu na FSE UJEP nedošlo, resp. do konce 2. části zkouškového 

období pro letní semestr daného akademického roku (termín je stanoven harmonogramem FSE UJEP) 

nedojde, k nesplnění požadavků vyplývajících ze studijního programu dle čl. 12 odst. 3 SZŘ UJEP. 

e. Uchazeč musí mít vyrovnané finanční závazky vůči FSE UJEP a UJEP. 

2. Uchazeči, kteří mají aktuálně na FSE UJEP přerušené studium, podají společně s přihláškou i žádost 

o znovuzařazení do studia, a to nejpozději do termínu stanoveného čl. 2 odst. 2. 

3. Přijetí uchazeče ke studiu dle této směrnice je možné ve studijní historii studenta pouze jednou. 

4. O přijetí uchazeče rozhoduje děkan. V případě kladného stanoviska děkana se přijetí uchazeče ke studiu 

uskutečňuje dle čl. 14 odst. 5 SZŘ UJEP k datu zahájení výuky v příslušném semestru. Den přijetí 

ke studiu je zároveň dnem zápisu, ve kterém se uchazeč stává studentem dané formy studia. 

 

Čl. 4 

Závěrečná ustanovení 

1. Odlišné podmínky pro přijetí ke studiu bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu, 

které jsou obsahem této směrnice, byly projednány a schváleny Akademickým senátem FSE UJEP 

na 14. řádném zasedání dne 8. 6. 2022. 

2. Tato směrnice nabývá platnosti dnem 15. 6. 2022. 

3. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 15. 6. 2022. 

  



Příloha 1 ke směrnici děkana č. 1/2022 

 

Přihláška ke studiu 

dle směrnice děkana č. 1/2022 a § 49 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách 

  

Jméno a příjmení: ……………………………… Osobní číslo: ………………………… 

 

Studijní program: ………………………………  Ročník: ………………………… 

                                                                                         

Datum narození: ……………………………… Rodné číslo: ………………………… 

 

E-mail:  ……………………………… Tel. číslo: ………………………… 

 

Trvalé bydliště: ………………………………………………………………………………… 

 

Typ studia:   ☐   bakalářský    

    ☐   navazující magisterský 

 

Žádám o:  ☐   změnu formy studia z prezenční na kombinovanou 

    ☐   změnu formy studia z kombinované na prezenční 

 

Důvod změny formy studia: 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Svým podpisem stvrzuji, že všechny výše uvedené údaje jsou vyplněny pravdivě a zároveň splňuji 

podmínky stanovené směrnicí děkana č. 1/2022. 

 

 

Datum: …………………………………  Podpis: …………………………………… 


