Směrnice FF UJEP v Ústí nad Labem č. 41/2017

ODLIŠNÉ PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU
BAKALÁŘSKÉHO A MAGISTERSKÉHO
STUDIJNÍHO PROGRAMU
Článek 1
Obecné 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“) a v souladu s čl. 20 až 22 Statutu Univerzity Jana
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen „UJEP“) a příslušnými ustanoveními
Studijního a zkušebního řádu pro studium v bakalářských a magisterských studijních
programech UJEP (dále jen „SZŘ UJEP“), jakož i v souladu s usnesením
Akademického senátu Filozofické fakulty UJEP (dále jen „FF UJEP“) ze dne 15.11.2017
odlišné podmínky pro přijetí ke studiu bakalářského a magisterského studijního
programu uchazečů, kteří absolvovali studijní program nebo jeho část nebo studují jiný
studijní program na vysoké škole v České republice nebo v zahraničí.

2.

Po dobu, kdy je v souladu s čl. 2 odst. 4 zákona č. 137/2016 Sb. zachováno členění na
studijní obory, platí ustanovení této směrnice o studijních programech přiměřeně i pro
studijní obory.
Článek 2
Odlišné podmínky pro přijetí uchazečů, kteří studují nebo studovali
ve studijních programech uskutečňovaných FF, PF nebo PřF UJEP

Pro přijetí uchazečů, kteří žádají o přijetí ke studiu v bakalářských nebo magisterských
studijních programech podle § 49 odst. 3 zákona, neboť studují nebo studovali ve studijním
programu uskutečňovaném na některé z výše jmenovaných fakult (dále jen „předchozí
studium na UJEP“), platí obecné podmínky pro přijetí stanovené v článku 5 a současně tyto
specifické podmínky:
1. Uchazeč žádá o přijetí do studijního programu stejného typu, v jakém aktuálně studuje
nebo studoval své předchozí studium na UJEP.
2. Uchazeč při splnění podmínky uvedené v bodě 1 žádá
a) o přijetí do jednooborového studia poté, co v předchozím studiu na některé z výše
jmenovaných fakult UJEP absolvoval část nebo celý studijní plán dvouoborového
studia, ve kterém byl jeden ze dvou jím studovaných oborů shodný s oborem
příslušného jednooborového studia, nebo

b) o přijetí do jiné formy studia téhož studijního programu, ve kterém na FF UJEP
aktuálně studuje.
3. Uchazeč v předchozím studiu na FF, PF nebo PřF UJEP absolvoval minimálně 1. rok
studia, tj. dosáhl minimálně 45 kreditů a splnil tak podmínky pro postup do 2. roku studia
podle SZŘ UJEP.
4. Předchozí studium na FF, PF nebo PřF UJEP nebylo uchazeči ukončeno pro nesplnění
požadavků vyplývajících ze studijního programu podle čl. 12 odst. 3 SZŘ UJEP.
5. Doba, která uplyne mezi datem zápisu do předchozího studia na FF, PF nebo PřF UJEP,
a termínem, kdy vyprší lhůta pro podání přihlášky ke studiu podle článku 5, nepřesáhne
5 let.
6. Přihláška ke studiu, kterou uchazeč podal, obsahuje všechny náležitosti stanovené
článkem 5 a navíc:
a) písemnou žádost uchazeče o přijetí ke studiu podle bodů 1 a 2,
b) doklad nebo jeho úředně ověřenou kopii, potvrzující, že uchazeč v předchozím studiu
na PF, resp. PřF UJEP dosáhl minimálně 45 kreditů,
c) písemný souhlas garanta studijního programu s přijetím
garantovaného studijního programu podle bodů 1 a 2.

uchazeče do jím

Článek 3
Odlišné podmínky pro přijetí uchazečů, kteří studují nebo studovali ve studijních
programech uskutečňovaných na jiných vysokých školách v České republice
Pro přijetí uchazečů, kteří žádají o přijetí ke studiu v bakalářských nebo magisterských
studijních programech podle § 49 odst. 3 zákona, neboť studují nebo studovali ve studijním
programu uskutečňovaném jinou vysokou školou v České republice (dále jen „předchozí
studium v ČR“), platí obecné podmínky pro přijetí stanovené v článku 5 a současně tyto
specifické podmínky:
1. Uchazeč žádá o přijetí do studijního programu stejného typu, v jakém aktuálně studuje
nebo studoval své předchozí studium v ČR.
2. Uchazeč při splnění podmínky uvedené v bodě 1 žádá o přijetí do studijního programu,
který je shodný nebo příbuzný se studijním programem jeho předchozího studia v ČR.
3. Uchazeč v předchozím studiu v ČR dosáhl minimálně 45 kreditů.
4. Doba, která uplyne mezi datem zápisu do předchozího studia v ČR, a termínem, kdy
vyprší lhůta pro podání přihlášky ke studiu podle článku 5, nepřesáhne standardní dobu
studia studijního programu, o jehož studium se uchazeč uchází.
5. Přihláška ke studiu, kterou uchazeč podal, obsahuje všechny náležitosti stanovené
článkem 5 a navíc:
a) písemnou žádost uchazeče o přijetí ke studiu podle bodů 1 a 2,
b) doklad nebo jeho úředně ověřenou kopii, potvrzující, že uchazeč v předchozím studiu
v ČR dosáhl minimálně 45 kreditů.
6. O příbuznosti studijního programu podle bodu 2 rozhoduje jeho garant.

Článek 4
Odlišné podmínky pro přijetí uchazečů, kteří studují či studovali ve studijních
programech uskutečňovaných na zahraničních vysokých školách
Pro přijetí uchazečů, kteří žádají o přijetí ke studiu v bakalářských nebo magisterských
studijních programech podle § 49 odst. 3 zákona, neboť studují nebo studovali ve studijním
programu uskutečňovaném zahraniční vysokou školou (dále jen „předchozí studium v
zahraničí“), platí obecné podmínky pro přijetí stanovené v článku 5 a současně tyto
specifické podmínky:
1. Uchazeč žádá o přijetí do studijního programu stejného typu, v jakém aktuálně studuje
nebo studoval své předchozí studium v zahraničí.
2. Uchazeč při splnění podmínky uvedené v bodě 1 žádá o přijetí do studijního programu,
který je shodný nebo příbuzný se studijním programem jeho předchozího studia
v zahraničí.
3. Uchazeč v předchozím studiu v zahraničí dosáhl minimálně 60 kreditů (v ECTS), nebo
jeho prokazatelná studijní zátěž v tomto studiu činila minimálně 1600 hodin.
4. Doba, která uplyne mezi datem zápisu do předchozího studia v zahraničí, a termínem,
kdy vyprší lhůta pro podání přihlášky ke studiu podle článku 5, nepřesáhne standardní
dobu studia studijního programu, o jehož studium se uchazeč uchází.
5. Přihláška ke studiu, kterou uchazeč podal, obsahuje všechny náležitosti stanovené
článkem 5 a navíc:
a) písemnou žádost uchazeče o přijetí ke studiu podle bodů 1 a 2,
b) doklad nebo jeho úředně ověřenou kopii, potvrzující, že uchazeč v předchozím studiu
v zahraničí dosáhl minimálně 60 kreditů (v ECTS), nebo jeho prokazatelná studijní
zátěž v tomto studiu činila minimálně 1600 hodin.
6. O příbuznosti studijního programu podle bodu 2 rozhoduje jeho garant.
Článek 5
Obecné požadavky pro přijetí uchazečů podle § 49 odst. 3 zákona
1. Přihlášku ke studiu přijímá studijní oddělení Filozofické fakulty UJEP v Ústí nad Labem,
Pasteurova 13, 400 96 Ústí nad Labem. Přihláška se všemi náležitostmi se podává na
předepsaném tiskopise (tiskopis SEVT 49 145 0, VSP/72/17912) řádně a čitelně
vyplněná, podepsaná uchazečem.
2. Lhůta pro podávání přihlášek je vždy do 31. srpna (pro začátek studia v zimním semestru
akademického roku) nebo do 31. ledna (pro začátek studia v letním semestru
akademického roku) daného kalendářního roku.
3. Administrativní poplatek za podání přihlášky je 500,- Kč. Originál dokladu o zaplacení
poplatku (ústřižek poštovní poukázky nebo potvrzený bankovní příkaz) musí být pevně
nalepen na titulním listě tištěné přihlášky. Údaje pro provedení platby:
a)
b)
c)
d)
e)

název účtu: Univerzita J. E. Purkyně, Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem
číslo účtu: 100200392/0800
název banky: Česká spořitelna a.s.
konstantní symbol: 0308 (platba převodem), 0379 (platba poštovní poukázkou)
variabilní symbol: 630509

f) specifický symbol: prvních šest číslic rodného čísla uchazeče
g) převodová pošta: 400 01 Ústí nad Labem
4. Cizí státní příslušníci jsou povinni v přijímacím řízení vykonat zkoušku z českého jazyka
na pracovišti veřejné vysoké školy, které uskutečňuje akreditovaný studijní program
zaměřený na výuku českého jazyka nebo akreditovaný program celoživotního vzdělávání
zaměřený na výuku českého jazyka. Prokázání jazykových znalostí z českého jazyka se
nevyžaduje u studentů, kteří jsou občany Slovenské republiky. Zkoušku z českého
jazyka, která ověřuje znalost češtiny pro cizince na úrovni alespoň A2 podle Společného
evropského referenčního rámce, zabezpečuje Katedra bohemistiky PF UJEP (zkouška je
zpoplatněna, její cena je stanovena Centrem celoživotního vzdělávání PF UJEP,
výstupem je certifikát). Znalost českého jazyka lze doložit i osvědčením vydaným jinou
institucí. V mimořádných případech může být zkouška děkankou fakulty prominuta.

Článek 6
Společná a závěrečná ustanovení
1. Výkladem jednotlivých ustanovení této směrnice pověřuji proděkana pro studium.
2. Kontrolou dodržování a aktualizací této směrnice pověřuji proděkana pro studium.
3. Tato směrnice byla projednána kolegiem děkanky dne 8.11.2017.
4. Tato směrnice nabývá platnosti a účinnosti dne 15.11.2017.

V Ústí nad Labem dne 15.11.2017

doc PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.
děkanka FF UJEP

