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Pravidla pro přijímací řízení 
a podmínky pro přijetí ke studiu 
pro akademický rok 2018/2019

1 Bakalářské studijní programy „Hospodářská politika a správa“, 
„Systémové inženýrství a informatika“ a „Ekonomika a management“

1.1 Přihlášky ke studiu

(1) Lhůta pro podávání přihlášek ke studiu na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa) 

do akademického roku 2018/2019 je do 30. 3. 2018.

Forma a náležitosti přihlášky:

- Elektronickou přihlášku je nutné vyplnit dle propozic na adrese http://eprihlaska.upce.cz. Propozice 

je třeba důkladně prostudovat a pokyny v nich uvedené dodržet.

- Uchazeč neposílá na fakultu vytištěnou elektronickou přihlášku.

- Elektronickou přihlášku si uchazeč může po zaevidování, na stejné internetové adrese zkontrolovat.

- Uchazeč je povinen v elektronické přihlášce uvést typ studijního programu a formu studia, obor, 

IZO absolvované (studované) střední školy a studijní průměr závěrečného vysvědčení 

předposledního ročníku SŠ.

- Lékařské potvrzení nepožadujeme.

- Přihláška s formálními nedostatky nebude zaregistrována a uchazeč bude vyzván urgentním 

dopisem, tj. e-mailem k okamžitému doplnění. Pokud uchazeč ve stanoveném termínu závady 

neodstraní, přijímací řízení bude zastaveno.

(2) Výše poplatku za každou podanou přihlášku k přijímacímu řízení činí 500,- Kč. Poplatek se hradí 

bankovním převodem nebo poštovní poukázkou. Při neúčasti přihlášeného uchazeče v přijímacím řízení 

se poplatek ani přihláška nevrací.

Informace k platbě:

Název účtu adresáta: Univerzita Pardubice, Studentská 95,

532 10 Pardubice

Název a sídlo peněžního ústavu: KB Pardubice

číslo účtu: 37030561/0100

variabilní symbol: 4920

konstantní symbol: 379 (pro platbu poštovní poukázkou)

308 (pro platbu bankovním převodem)

specifický symbol u elektronické přihlášky: vygenerované číslo elektronické přihlášky

specifický symbol u papírové přihlášky: rodné číslo uchazeče

převodová pošta Pardubice 530 02

1.2 Podmínky přijetí

(1) Podmínkou pro přijetí ke studiu je dosáhnout úplného středního nebo úplného středního odborného 

vzdělání ukončeného maturitní zkouškou. Splnění uvedené podmínky prokazují uchazeči ověřenou kopií 

maturitního vysvědčení, kterou zašlou do 15. 06. 2018 na studijní oddělení fakulty.

http://eprihlaska.upce.cz/


© Fakulta ekonomicko-správní Pravidla pro přijímací řízení 2018/2019
Garant dokumentu: Proděkan pro studium a pedagogickou činnost FES_SME_2017_006 verze A

Směrnice 3 / 12

(2) V souladu s § 49 zákona o vysokých školách stanovuje fakulta další podmínku přijetí ke studiu: Studijní 

průměr ze všech předmětů závěrečného vysvědčení předposledního ročníku střední školy uchazeče 

o bakalářské studium nesmí být vyšší než 3,50 (do průměru se nezapočítává známka z chování).

(3) Splní-li výše uvedené podmínky větší počet uchazečů, než je nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů 

uvedený dle čl. 1.3 odst. (12) a Tab. 1, rozhoduje pořadí nejlepších.

1.3 Způsob rozhodování o přijetí

(1) Pořadí uchazečů do jednotlivých studijních oborů bude určeno na základě studijního průměru ze střední 

školy (viz. čl. 1.2, odst. 2). Toto pořadí si mohou uchazeči vylepšit bonifikací:

a) za úspěšné složení maturitní zkoušky z předmětu Matematika+;

b) výsledkem z testu Obecných studijních předpokladů (OSP) v rámci Národní srovnávací zkoušky 

(NSZ, Scio) v termínu od prosince 2017 do 08. 05. 2018;

c) za úspěšnou účast v krajském kole Matematické olympiády vyhlašované MŠMT ČR v kategorii A, 

B, C nebo P (viz Organizační řád soutěže) nebo úspěšnou účast v krajském kole Matematickej 

olympiády vyhlašované MŠVVŠ SR v kategorii A, B nebo C, a to ve školním roce 2017/18 nebo 

předchozích 4 letech;

d) za účast ve Středoškolské odborné činnosti (SOČ) či jiné odborné soutěži vyhlašované MŠMT ČR 

nebo Stredoškolskej odbornej činnosti či jiné odborné soutěži vyhlašované MŠVVŠ SR v některém 

z následujících oborů: 

- Matematika a statistika, 

- Matematika, fyzika, 

- Informatika – pouze pro studijní program „Systémové inženýrství a informatika“,

- Ekonomika a řízení (Ekonomika a riadenie) – pouze pro studijní programy „Hospodářská 

politika a správa“ a „Ekonomika a management“,

a to ve školním roce 2017/18 nebo předchozích 4 letech;

e) za úspěšné absolvování státní jazykové zkoušky základní z angličtiny (B2), vykonané dle vyhlášky 

č. 33/2005 Sb., a to s hodnocením „prospěl s vyznamenáním“ nebo „prospěl velmi dobře“. Tato 

skutečnost bude doložena vysvědčením o státní jazykové zkoušce podle § 2 odst. 3 písm. a) 

vyhlášky č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání.

Studijní průměr ze střední školy, výsledky maturitní zkoušky z předmětu Matematika+ a výsledky z testu 

Obecných studijních předpokladů budou přepočteny na body postupem uvedeným v odstavci 2. 

Absolvování testu OSP a zkoušky Matematika+ však není podmínkou pro účast v přijímacím řízení. 

Za úspěšnou účast na olympiádě nebo středoškolské odborné činnosti dle písmene c) a d) uchazeč obdrží 

100 bodů.

Za úspěšné absolvování státní jazykové zkoušky základní z angličtiny dle písmene e) uchazeč obdrží 

50 bodů.

Body získané za studijní průměr a bonifikace za vykonaný test OSP, za Matematiku+, za účast 

na olympiádě či středoškolské odborné činnosti a za absolvování státní jazykové zkoušky se sčítají.

(2) Pro přepočet studijního průměru ze střední školy na body se použije vzorec:

100 * (4 ^ [(1,8 – X) / 0,8])

Pro přepočet výsledku maturitní zkoušky z předmětu Matematika+ na body se použije vzorec:

100 * (3 ^ [2 – X])

Pro přepočet výsledku z testu Obecných studijních předpokladů na body se použije vzorec:

100 * (3 ^ [(X – 60) / 40])

Znak „^“ představuje operaci mocnina. Znak „X“ představuje hodnotu příslušného dosaženého výsledku.
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(3) Podrobné informace o způsobu přihlášení se k NSZ, termínech a místech konání zkoušky jsou uvedeny 

na internetových stránkách www.scio.cz/nsz. Výsledek testu OSP uchazeč fakultě nezasílá. Uchazeč při 

konání testu sdělí společnosti Scio, že je přihlášen ke studiu na FES UPa, a udělí této společnosti souhlas 

s předáním výsledků testu FES UPa (uchazeč tak učiní v rámci přihlášky k NSZ). 

(4) Matematika+ je nepovinná zkouška profilové části maturitní zkoušky, kterou MŠMT ČR zavedlo

v souladu s § 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. Uchazeč doloží s maturitním vysvědčením do 

15. 6. 2018 „Výpis výsledku didaktického testu zkoušky Matematika +“ (dle čl. 3 odst. (5) Textu

vyhlášení pokusného ověřování Matematika+ po dodatku ze 31. 3.2015,  č. j. MSMT-42192/2013-1 ze 

dne 12. 12. 2013, ve znění dodatku č. j. MSMT-7441/2015-1 ze dne 31. 3. 2015). V případě nedoložení 

výsledku s maturitním vysvědčením bude přepočítáno pořadí uchazeče – bude odečtena bonifikace za 

zkoušku Matematika+.

(5) Studenti, kteří:

- dosáhnou studijního průměru z posledního ročníku střední školy dle čl. 1.2 odst. (2) 1,8 nebo lepšího,

- nebo budou hodnoceni u zkoušky Matematika+ stupněm velmi dobře či lepším,

- nebo dosáhnou ve Scio testu OSP percentilu 50 a lepšího,

budou přijati ke studiu, pokud nebude překročen nejvyšší možný počet přijímaných studentů dle čl. 

1.3 odst. (12) a Tab. 1.

(6) Povinností uchazeče je do 30. 03. 2018 doručit úředně ověřenou kopii závěrečného vysvědčení 

z předposledního ročníku střední školy na adresu studijního oddělení FES, Studentská 95, 

532 10 Pardubice. 

Do 15. 4. 2018 je uchazeč povinen zaslat potvrzení o úspěšné účasti v krajském kole Matematické 

olympiády dle čl. 1.3 odst. (1) písm. c); potvrzení o účasti ve Středoškolské odborné činnosti dle čl. 1.3 

odst. (1) písm. d) a vysvědčení o státní jazykové zkoušce dle čl. 1.3 odst. (1) písm. e) a do 15. 6. 2018

„Výpis výsledku didaktického testu zkoušky matematika +“ (dle čl. 1.3 odst. (1) a (4)), pokud má zájem 

získat bonifikaci. 

Dále je povinností uchazeče do 15. 06. 2018 doručit úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení. 

(7) Děkan/ka bude rozhodovat o přijetí jen těch uchazečů, kteří úspěšně ukončili úplné střední všeobecné 

nebo střední odborné vzdělání maturitní zkouškou. Uchazeči, kteří nebudou tuto podmínku splňovat nebo 

nezašlou k výše uvedenému datu požadované kopie vysvědčení, nebudou přijati.

(8) Ve výjimečných a obzvláště závažných případech může děkanka povolit podmínečné přijetí. 

(9) FES UPa bude zapisovat do studia v termínech, které budou úspěšným uchazečům oznámeny písemně 

a zároveň budou zveřejněny na http://www.upce.cz/fes. 

(10) Nedostaví-li se uchazeč bez řádné a fakultou uznané omluvy ve stanovených termínech k zápisu 

do studia, ztrácí nárok na zápis do studia. Tím není dotčena možnost požádat o přezkoumání tohoto 

rozhodnutí podle následujícího odstavce (10), čl. 1.3.

(11) V případě všech rozhodnutí děkanky v otázkách přijetí do studia lze podat žádost o přezkoumání 

rozhodnutí. Tuto žádost lze podat do 30-ti dnů ode dne doručení rozhodnutí uchazeči do vlastních rukou. 

Postup vyřízení žádosti se řídí § 50 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších 

předpisů.

(12) Dokumentace o přijímacím řízení bude uložena na studijním oddělení FES. Právo nahlédnout do svých 

osobních materiálů může uchazeč uplatnit po domluvě na studijním oddělení FES do uplynutí 30 dnů od 

termínu vyhlášení výsledků přijímacího řízení.

(13) Přijato ke studiu bude celkem nejvýše 700 uchazečů do prezenční formy studia všech studijních programů 

podle nejlepšího umístění v pořadí uchazečů o tuto formu studia a 320 uchazečů do kombinované formy 

studia podle nejlepšího umístění v pořadí uchazečů o tuto formu studia při zachování struktury v tabulce 

č. 1.
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Tab. 1: Struktura uchazečů přijatých v bakalářských studijních programech FES UPa 

studijní program
forma 

prezenční
forma 

kombinovaná

HPS 150 120

SII 110 80

EM 350 120

Celkem 610 320

(14) Nad určený limit budou ke studiu přijati studenti, kteří splní podmínky přijímacího řízení a současně 

dosáhnou stejného bodového hodnocení jako uchazeč na posledním místě dle struktury uvedené 

v tabulce 2.

(15) Způsob zveřejnění výsledků přijímacího řízení bude respektovat principy ochrany osobních údajů. 

Rozhodnutí o přijetí bude vyhotoveno do 04. 09. 2018. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 

na http://www.upce.cz/fes.

(16) V souladu se Statutem Univerzity Pardubice článkem 9, jsou uchazeči o studiu na FES UPa se státním 

občanstvím jiným než České republiky přijímáni ke studiu v českém jazyce při splnění těchto podmínek: 

a) dosažené vzdělání uznáno nostrifikační doložkou za vzdělání požadované zákonem pro přijetí 

do daného typu studijního programu,

b) vyhověli podmínkám přijímacího řízení stanoveným pro ostatní uchazeče,

c) nejpozději ke dni zápisu prokázali jazykovou způsobilost pro studium ve studijním programu 

v českém jazyce. Jazykovou způsobilost cizinci prokazují dokladem o absolvování certifikované 

zkoušky z českého jazyka.

(17) Při přijímání cizinců ke studiu je přihlíženo k mezinárodním smlouvám a dohodám, kterými je Česká 

republika vázána. Podmínky odst. (2) čl. 1.2 se uplatňují přiměřeně.

1.4 Další kolo přijímacího řízení 

(1) V případě, že se v některých oborech a formách studijních programů nenaplní v průběhu přijímacího 

řízení předpokládané počty studentů, může děkanka FES vyhlásit pro tyto programy a obory 

do 14. 07. 2018 další kolo přijímacího řízení.

(2) Lhůta pro podávání přihlášek ke studiu pro případné další kolo přijímacího řízení do studia

v akademickém roce 2018/2019 je do 31. 07. 2018.

(3) V případě vyhlášení dalšího kola přijímacího řízení budou dodatečné informace zveřejněny na www 

stránkách fakulty http://www.upce.cz/fes.

http://www.upce.cz/fes
http://www.upce.cz/fes
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2 Navazující magisterské studijní programy „Hospodářská politika 
a správa“, „Ekonomika a management“ a „Systémové inženýrství 
a informatika“

2.1 Přihlášky ke studiu

(1) Lhůta pro podávání přihlášek ke studiu na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa) 

do akademického roku 2018/2019 je do 15. 4. 2018.

Forma a náležitosti přihlášky:

- Elektronickou přihlášku je nutné vyplnit dle propozic na adrese http://eprihlaska.upce.cz. Propozice 

je třeba důkladně prostudovat a pokyny v nich uvedené dodržet.

- Uchazeč neposílá na fakultu vytištěnou přihlášku.

- Elektronickou přihlášku si uchazeč může po zaevidování, na stejné internetové adrese zkontrolovat.

- Lékařské potvrzení nepožadujeme.

- Přihláška s formálními nedostatky nebude zaregistrována a uchazeč bude vyzván urgentním 

dopisem, tj. e-mailem k okamžitému doplnění. Pokud uchazeč ve stanoveném termínu závady 

neodstraní, přijímací řízení bude zastaveno. 

(2) Výše poplatku za každou podanou přihlášku k přijímacímu řízení činí 500,- Kč. Poplatek se hradí 

bankovním převodem nebo poštovní poukázkou. Při neúčasti přihlášeného uchazeče v přijímacím řízení 

se poplatek ani přihláška nevrací.

Informace k platbě:

Název účtu adresáta: Univerzita Pardubice, Studentská 95,

532 10 Pardubice

Název a sídlo peněžního ústavu: KB Pardubice

číslo účtu: 37030561/0100

variabilní symbol: 4920

konstantní symbol: 379 (pro platbu poštovní poukázkou)

308 (pro platbu bankovním převodem)

specifický symbol u elektronické přihlášky: vygenerované číslo elektronické přihlášky

specifický symbol u papírové přihlášky: rodné číslo uchazeče

převodová pošta Pardubice 530 02

2.2 Podmínky přijetí

(1) Podmínkou k přijetí je úspěšné ukončení bakalářského studia do 18. 9. 2018 a úspěšné složení přijímací 

zkoušky.

(2) Uchazeči o program Hospodářská politika a správa konají písemnou přijímací zkoušku z předmětu 

Ekonomie (zahrnuje obecnou ekonomii) a předmětu Matematické metody v ekonomii (zahrnuje lineární 

algebru, pravděpodobnost a statistiku).

(3) Uchazeči o program Ekonomika a management konají písemnou přijímací zkoušku z předmětu 

Ekonomie a management (zahrnuje obecnou ekonomii a podnikovou ekonomiku) a předmětu 

Matematické metody v ekonomii (zahrnuje lineární algebru, pravděpodobnost a statistiku).

(4) Uchazeči o program Systémové inženýrství a informatika konají písemnou přijímací zkoušku 

z následujících předmětů:

- pro obory Informatika ve veřejné správě a Regionální informační management se koná z předmětu 

Matematické metody v ekonomii (zahrnuje lineární algebru, pravděpodobnost a statistiku) 

a z předmětu Informatika (zahrnuje základy teorie systémů, databázové technologie, počítačové sítě, 

technologie internetu).

http://eprihlaska.upce.cz/
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- pro obor Pojistné inženýrství se koná z  předmětu Ekonomie (zahrnuje obecnou ekonomii) 

a předmětu Matematické metody v ekonomii (zahrnuje lineární algebru, pravděpodobnost 

a statistiku).

(5) Další informace a doporučená literatura pro přijímací řízení jsou uvedeny na webových stránkách fakulty 

(http://www.upce.cz/fes/studium/magisterske-studium/dulezite_informace/dop-literatura.html) 

a v materiálu „Informace o studiu na akademický rok 2018/2019“ (brožura nebo CD). 

2.3 Závazný termín přijímací zkoušky

(1) Termín přijímací zkoušky: 13. 6. 2018.

(2) Pozvánky budou rozesílány uchazečům měsíc před termínem přijímací zkoušky.

(3) Náhradní termín přijímací zkoušky se nevypisuje.

2.4 Způsob hodnocení výsledků přijímací zkoušky

(1) Přijímací zkouška z obou předmětů je písemná a má formu testu. Každá z testových položek je podle její 

složitosti ohodnocena určitým počtem bodů. Pokud uchazeč zodpoví testovou položku správně, získává 

z ní plný počet bodů. Pokud odpověď nezná, může se vzdát odpovědi, pak získává z položky 0 bodů. 

Pokud odpoví špatně, získává 0 bodů.

(2) Každá část přijímací zkoušky bude hodnocena bodovým ziskem:

- předměty ekonomické 0 až 100 bodů,

- matematické metody v ekonomii 0 až 100 bodů, 

- informatika 0 až 100 bodů.

(3) Výsledkem přijímací zkoušky bude součet bodových zisků (max. 200 bodů). 

(4) Uchazeč, který z písemné zkoušky získal v součtu z obou předmětů méně než 50 bodů, při přijímací 

zkoušce nevyhověl.

2.5 Způsob rozhodování o přijetí

(1) Přijato ke studiu bude celkem nejvýše 420 uchazečů do prezenční formy studia všech studijních programů 

podle nejlepšího umístění v pořadí uchazečů o tuto formu studia a 220 uchazečů do kombinované formy 

studia, podle nejlepšího umístění v pořadí uchazečů o tuto formu studia při zachování struktury 

v tabulce 2.

Tab. 2: Struktura přijatých uchazečů v navazujících magisterských programech FES UPa

studijní 
program

forma prezenční forma kombinovaná

HPS 150 80

SII 150 80

EM 150 80

Celkem 450 240

(2) Nad určený limit budou ke studiu přijati studenti, kteří úspěšně složí přijímací zkoušku a současně 

dosáhnou stejného bodového hodnocení jako uchazeč na posledním místě dle struktury uvedené 

v tabulce 2.
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(3) Absolvování přijímací zkoušky se promíjí nejvýše 80 nejúspěšnějším absolventům bakalářského 

programu na FES, kteří se ucházejí o program Hospodářská politika a správa a 80 absolventům 

bakalářského programu na FES, kteří se ucházejí o program Ekonomika a management. Tito uchazeči 

musí splnit obě následující podmínky:

- složit státní závěrečné zkoušky v červnovém termínu 2018;

- vážený průměr za celou dobu bakalářského studia musí být nižší nebo rovný 2,00.

(4) Absolvování přijímací zkoušky se promíjí uchazečům o program Systémové inženýrství a informatika 

(SII), kteří úspěšně ukončili studium bakalářského studijního programu SII na FES UPa v akademickém 

roce 2017/18, 2016/17 nebo 2015/16. 

(5) Přijímací zkouška se promíjí i uchazečům o studijní obory studijního programu SII, kteří v akademickém 

roce 2016 až 2018 úspěšně absolvovali odpovídající bakalářský studijní program akreditovaný v České 

republice.

(6) Přijímací zkouška se promíjí i uchazečům o studijní obory studijního programu HPS, EM, kteří 

v akademickém roce 2016 až 2018 úspěšně absolvovali odpovídající bakalářský nebo magisterský 

studijní program akreditovaný v České republice. Tito uchazeči musí splnit všechny následující 

podmínky:

- složit státní závěrečné zkoušky nejpozději v červnovém termínu 2018;

- vážený průměr za celou dobu bakalářského studia musí být nižší nebo rovný 1,90,

- uchazeči doloží skutečnosti předložením výpisem studijních výsledků v bakalářském studijním 

programu, a to do 31. 5. 2018.

(7) Uchazeči, kterým byla prominuta přijímací zkouška, jsou při sestavování pořadí přijímaných studentů 

zařazeni před uchazeče, kteří vykonávali přijímací zkoušku.

(8) V případě, že počet studentů vyhovujících podmínkám pro prominutí přijímací zkoušky překročí 

stanovený limit dle tabulky 2, bude stanoveno pořadí podle váženého průměru prospěchu za dobu studia.

(9) Ve výjimečných a obzvláště závažných případech může děkanka povolit podmínečné přijetí. 

(10) Způsob zveřejnění výsledků přijímacího řízení bude respektovat principy ochrany osobních údajů. 

Rozhodnutí bude vyhotoveno do 4. 9. 2018.

2.6 Vyrozumění o přijetí

(1) Písemné rozhodnutí děkanky fakulty o výsledcích přijímacího řízení obdrží uchazeči do vlastních rukou.

(2) Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny pod univerzitním číslem uchazeče na internetové adrese 

www.upce.cz a na úřední desce studijního oddělení FES.

(3) Dokumentace o přijímacím řízení bude uložena na studijním oddělení FES. Právo nahlédnout do svých 

opravených písemných prací přijímací zkoušky může uchazeč uplatnit po domluvě na studijním referátu 

FES do uplynutí 30 dnů od termínu přijímací zkoušky.

2.7 Přezkumné řízení

(1) Podle § 50 odst. 6 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 

(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, může nepřijatý uchazeč nebo jeho zástupce, 

kterému udělil plnou moc, ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení písemného rozhodnutí, podat žádost 

o přezkoumání rozhodnutí, která se podává děkance FES UPa. V souladu s uvedeným paragrafem lze ze 

závažných důvodů prominout zmeškání lhůty o podání žádosti.

2.8 Další kolo přijímacího řízení

(1) V případě, že se v některém oboru studijního programu HPS, EM nebo SII nenaplní v průběhu 

přijímacího řízení předpokládané počty studentů, může děkanka FES vyhlásit do 15. 7. 2018 další kolo 

přijímací řízení.
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(2) Lhůta pro podávání přihlášek ke studiu pro případné další kolo přijímacího řízení do studia 

v akademickém roce 2018/2019 je do 31. 7. 2018.

(3) V případě vyhlášení dalšího kola přijímacího řízení budou dodatečné informace zveřejněny na www 

stránkách fakulty http://www.upce.cz/fes.

http://www.upce.cz/fes
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3 Doktorské studijní programy „Hospodářská politika a správa“ (HPS), 
„Systémové inženýrství a informatika“ (SII), „Ekonomika 
a management“ (EM) a „Aplikovaná informatika“ (AI)

3.1 Přihlášky ke studiu 

(1) Řádný termín pro podávání přihlášek ke studiu v akademickém roce 2018/19 je do 31. 5. 2018.

Forma a náležitosti přihlášky:

- Elektronickou přihlášku je nutné vyplnit dle propozic na adrese http://eprihlaska.upce.cz. Propozice 

je třeba důkladně prostudovat a pokyny v nich uvedené dodržet.

- Vytištěnou elektronickou přihlášku již uchazeč na fakultu poštou nezasílá.

- Elektronickou přihlášku si uchazeč může po zaevidování na výše uvedené internetové adrese 

zkontrolovat.

- V přihlášce je nutné uvést studovaný (absolvovaný) magisterský program a studovanou 

(absolvovanou) vysokou školu.

- Lékařské potvrzení není vyžadováno.

- Přihláška s formálními nedostatky nebude zaregistrována a uchazeč bude vyzván urgentním 

dopisem, tj. e-mailem k okamžitému doplnění. Pokud uchazeč ve stanoveném termínu závady 

neodstraní, nemůže se přijímacího řízení zúčastnit a nebude přijat ke studiu. 

(2) Výše administrativního poplatku za každou podanou přihlášku k přijímacímu řízení činí 500,- Kč.

Poplatek se hradí bankovním převodem nebo poštovní poukázkou. Při neúčasti přihlášeného uchazeče 

v přijímacím řízení se poplatek ani přihláška nevracejí.

Informace k platbě

Název účtu adresáta: Univerzita Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice

Název a sídlo peněžního ústavu: KB Pardubice

číslo účtu: 37030561/0100

variabilní symbol: 4920

konstantní symbol: 379 (pro platbu poštovní poukázkou)

308 (pro platbu bankovním převodem)

specifický symbol u elektronické přihlášky: vygenerované číslo elektronické přihlášky

specifický symbol u papírové přihlášky: rodné číslo uchazeče

převodová pošta: Pardubice 530 02

3.2 Podmínky přijetí

(1) Podmínkou účasti u přijímací zkoušky je úspěšné ukončení magisterského studia do termínu zkoušky.

(2) Přijímací zkouška z anglického jazyka je písemná i ústní pro doktorské studijní programy HPS a EM 

a pouze ústní pro programy SII a AI. Podmínky této zkoušky upřesní příslušná oborová rada.

(3) Ústní zkouška do programu HPS se koná z ekonomické teorie a regionální a veřejné ekonomie. 

(4) Ústní zkouška do programu EM se koná z ekonomie a managementu.

(5) Ústní zkouška do programu SII se koná z informatiky.

(6) Ústní zkouška do programu AI se koná z informatiky.

(7) Podmínkou přijetí je vypracování tezí (cca 15 stran) k předpokládanému tématu disertační práce (musí 

být předjednáno s potencionálním školitelem), které je nutné odevzdat nejpozději 10 dní před termínem 

konání přijímací zkoušky na děkanát FES. Zkoušená témata a další informace o obsahu přijímací zkoušky 

a doporučené studijní literatuře budou zveřejněny na úřední desce a www stránkách FES 

(http://www.upce.cz/fes/studium/doktorske-studium.html) minimálně 2 měsíce před termínem konání 

přijímacích zkoušek.

http://eprihlaska.upce.cz/
http://www.upce.cz/fes/studium/doktorske-studium.html
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3.3 Termín přijímací zkoušky

(1) Řádný termín přijímací zkoušky bude v období od 15. 6. 2018 do 4. 7. 2018.

(2) Další termíny přijímacích zkoušek pro jednotlivé studijní programy mohou být doplněny na základě 

doporučení oborové rady.

(3) Pozvánky budou rozesílány uchazečům 2 týdny před termínem přijímací zkoušky.

3.4 Způsob hodnocení výsledků přijímací zkoušky 

(1) Cizí jazyk je hodnocen klasifikačním stupněm v návaznosti na procentuální vyjádření úspěšnosti 

uchazeče v jednotlivých částech zkoušky. Ústní zkouška z odborných předmětů je hodnocena 

klasifikačním stupněm.

(2) Podkladem pro rozhodnutí děkanky o přijetí je výsledná známka v předmětech přijímací zkoušky.

(3) Uchazeč může rovněž požádat o uznání zkoušky z jazyka na základě vykonané jazykové zkoušky 

odpovídající úrovně, tj. B2 dle CEFR (Společný evropský referenční rámec).

3.5 Způsob rozhodování o přijetí

(1) Nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů do každého z programů je 20. 

(2) Ve výjimečných a obzvláště závažných případech může děkanka povolit podmínečné přijetí.

3.6 Vyrozumění o přijetí

(1) Písemné rozhodnutí děkanky fakulty o výsledcích přijímacího řízení obdrží uchazeči do vlastních rukou.

(2) Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny pod univerzitním číslem uchazeče na internetové adrese 

www.upce.cz a na úřední desce studijního oddělení FES.

(3) Dokumentace o přijímacím řízení bude uložena na studijním referátu FES.

3.7 Přezkumné řízení

(1) Podle § 50 odst. 6 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 

(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, může nepřijatý uchazeč nebo jeho zástupce, 

kterému udělil plnou moc, ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení písemného rozhodnutí, podat žádost 

o přezkoumání rozhodnutí, která se podává děkance FES UPa.

3.8 Změna formy studia

(1) Pravidla pro přijímání ke studiu při změně formy studia vymezuje příslušná směrnice Fakulty 

ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, schválená akademickým senátem FES.

Pardubice, 29. 9. 2017

doc. Ing. Romana Provazníková, Ph.D.
děkanka FES

http://www.upce.cz/
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