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1 Navazující magisterský studijní program Regional Development and 
Governance 

1.1 Termíny přijímacího řízení

Termín podání přihlášky ke studiu 10. 1. 2019 - 28.2. 2019

Termín pro zaplacení administrativního poplatku do 28.2. 2019

Úředně ověřená kopie bakalářského diplomu  nebo 
nostrifikace bakalářského vzdělání ze zahraniční 
VŠ

do dne zápisu ke studiu

Zaplacení poplatku za studium nejpozději do dne zápisu ke studiu

Zasílání zkouškových testů Od 1.3. – 31.3.2019

Termín zveřejnění výsledků 1. kolo/2.kolo do 30.4. 2019/do 31.6. 2019

Zápisy přijatých uchazečů do 1. ročníku 2. 9. 2019- 30.9. 2019

Adresa pro doručení dokumentů: Fakulta ekonomicko-správní, oddělení pro vzdělávací činnost, 
Studentská 84, 532 10 Pardubice.

1.2 Přihlášky ke studiu

(1) Lhůta pro podávání přihlášek ke studiu v akademickém roce 2019/2020 je do 28. 2. 2019.

Forma a náležitosti přihlášky:

Přihláška ke studiu je k dispozici na webových stránkách FES v sekci „Study“ od 10. 1. 2019. Uchazeč o 

studium je povinen poslat vyplněnou a podepsanou přihlášku na adresu Oddělení pro vzdělávací činnost 

FES, Studentská 84, 532 10 Pardubice. Uchazeč je povinen vyplnit v přihlášce všechny uvedené 

náležitosti, nepožaduje se lékařské potvrzení. K přihlášce uchazeč přiloží nostrifikaci vysokoškolského 

diplomu (rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního bakalářského diplomu v České republice), životopis, 

kopii pasu a dvě fotografie pasového formátu. Přihlásit se je možné také formou e-přihlášky na webových 

stránkách univerzity na adrese http://eprihlaska.upce.cz

- propozice je třeba důkladně prostudovat a podmínky v nich dodržet

- nostrifikaci předchozího vzdělání je nutné poslat zvlášť poštovní zásilkou na Oddělení pro vzdělávací 

činnost FES nebo předložit při zápisu do studia

- uchazeč neposílá na fakultu vytištěnou elektronickou přihlášku, e-přihlášku si uchazeč může po 

zaevidování na stejné internetové adrese zkontrolovat

Přihláška s formálními nedostatky nebude zaregistrována a uchazeč bude vyzván e-mailem k okamžitému 

doplnění. Pokud uchazeč ve stanoveném termínu závady neodstraní, nemůže se přijímacího řízení 

zúčastnit a nebude přijat. Přijímací řízení bude s uchazečem zastaveno a toto mu bude oznámeno dopisem

do vlastních rukou. 

http://eprihlaska.upce.cz/
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Zaregistrování přihlášky je zásadním krokem k možnému přijetí uchazeče, ten však musí provést 

i všechny další požadované úkony (včas odmaturovat, zaslat požadovaná vysvědčení a doklady k danému 

datu zaplatit poplatek za přihlášku).

(2) Všechny přiložené dokumenty musí být přeloženy do anglického jazyka (v případě, že originál dokladu 

není v anglickém jazyce, požaduje se ověřený překlad) vyjma nostrifikace bakalářského diplomu 

(k žádosti o nostrifikaci dokladů se přikládá úředně ověřený překlad dokladů o vzdělání do českého 

jazyka).

(3) Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením činí 500,- Kč. 

Informace k platbě poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením:

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:  datum narození uchazeče ve tvaru DDMMRRRR

1.3 Podmínky přijetí

(1) Ukončené bakalářské vzdělání a předložená nostrifikace bakalářského diplomu (rozhodnutí o uznání 

platnosti zahraničního vysvědčení v České republice). 

(2) Znalost angličtiny na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

(3) Odevzdání prodlouženého abstraktu bakalářské práce nebo seminárního projektu v anglickém jazyce 

(rozsah 8 – 10 stran) zaměřeného na použité metody a získané výsledky. Prodloužený abstrakt musí 

obsahovat: cíle, metody, hlavní výsledky a přínosy práce a použité zdroje.

(4) Zaplacení poplatku za studium v daném termínu, nejpozději však v den zápisu do studia.

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

1.4 Závazné termíny přijímacích zkoušek 

(1) V období od 1. 3. 2019 do 31. 3. 2019 bude přijímací test z anglického jazyka zaslán ve stanovený den 

a hodinu - po předchozí dohodě - každému uchazeči na konkrétní emailovou adresu. Uchazeč má přesně 

vymezen čas, ve kterém je nutné odpovědní arch zaslat zpět. V případě, že uchazeč neodešle odpovědní 

arch ve stanoveném čase zpět, je považován výsledek přijímací zkoušky za neúspěšný. Při větším 

množství uchazečů z jedné země, může vedení fakulty rozhodnout o vykonání zkoušky v zemi uchazečů.

1.5 Způsob hodnocení výsledků přijímací zkoušky

(1) Přijímací zkouška z anglického jazyka je písemná a má formu testu. Uchazeči jsou zaslány celkem 

2 soubory – test z anglického jazyka a odpovědní arch k tomuto testu. 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 student odpoví nesprávně, získá z položky 0 bodů. Student může 

celkem získat 0 – 100 bodů.

(2) Prodloužený abstrakt bude hodnocen anonymně komisí složenou ze tří expertů na základě následujících 

kritérií a bodových hodnocení:

a) Metodika práce: postup a metody, které jsou použity k dosažení cíle, jsou jednoznačně a jasně 
popsány – od 0 do 20 bodů.

b) Logická struktura a formální stránka práce: práce je logicky strukturována. Text jednoznačně 
a jasně popisuje problematiku, je psán na odpovídající jazykové úrovni. Text je gramaticky 
správně a neobsahuje chyby – od 0 do 20 bodů.
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c) Náplň a tvůrčí přístup: argumenty jsou jasně formulovány, analýza je provedena tvůrčím 
způsobem – od 0 do 20 bodů.

d) Přínos práce: hlavní cíl je plně naplněn. Rozšířený abstrakt poskytuje nové výsledky a informace 
– od 0 do 20 bodů.

e) Literární přehled: v seznamu použitých zdrojů je zahrnut adekvátní počet renomovaných knih, 
vědeckých článků a studií vztahujících se k tématu – od 0 do 20 bodů.

(3) Znalost anglického jazyka na úrovni B2 může být prokázána diplomem z bakalářského typu studia 

obsahujícím úspěšně absolvovaný předmět cizí jazyk – anglický (úroveň B2, min. 6 ECTS kreditů) nebo 

certifikátem potvrzujícím výsledky testu z anglického jazyka (úrovně TOEFL Paper 513-547, TOEFL 

IBT 65-78, IELTS 5.5-6.0) nebo jiným dokumentem potvrzujícím dosažení úrovně B2 anglického jazyka 

podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. V tomto případě získá uchazeč plný počet 

bodů tzn. 100.

(4) Každý předmět přijímací zkoušky bude hodnocen bodovým ziskem:

- prodloužený abstrakt 0 až 100 bodů,

- anglický jazyk 0 až 100 bodů.

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

(6) Uchazeč, který z některého předmětu získal méně než 20 bodů, při přijímací zkoušce nevyhověl.

(7) Uchazeč, který z písemné zkoušky z každého předmětu  získal 20 bodů a více, může být, za podmínky, že 

předloží nejpozději při zápisu do studia nostrifikaci předchozího vzdělání (u uchazečů z ČR pouze 

bakalářský diplom) a zaplatí poplatek za studium na jeden akademický rok, zapsán ke studiu. 

1.6 Způsob rozhodování o přijetí

(1) Přijato bude celkem nejvýše 40 uchazečů do prezenční formy studia podle nejlepšího umístění v pořadí 

uchazečů.

1.7 Vyrozumění o přijetí

(1) Písemné rozhodnutí děkanky FES o výsledcích přijímacího řízení obdrží uchazeči dopisem do vlastních 

rukou během třiceti dnů od data ověření podmínek pro přijetí ke studiu.

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

www.upce.cz a na úřední desce Oddělení pro vzdělávací činnost FES.

(3) Dokumentace o přijímacím řízení bude uložena na Oddělení pro vzdělávací činnost FES. Právo 

nahlédnout do svých opravených písemných prací přijímací zkoušky může uchazeč uplatnit po domluvě

s referentkou pro zahraniční studenty FES do uplynutí 30 dnů od termínu přijímací zkoušky.

1.8 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 k rukám děkanky FES. V souladu s článkem 6, odstavce 7 

Statutu Univerzity Pardubice je odvolacím orgánem rektor Univerzity Pardubice.

1.9 Dodatečné přijímací zkoušky

(1) Ve výjimečných případech lze akceptovat přijetí přihlášky i po termínu. Uchazeč může poté vykonat 

přijímací zkoušku i mimo stanovený termín přijímacích zkoušek (například v případě, že uchazeč nebude 

žádat o studijní víza, neboť mu již byla přidělena nebo je nepotřebuje ke svému příjezdu udělit).
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1.10 Stanovení výše poplatku za studium a jeho platba

(1) Výše poplatku za studium je v cizím jazyce podle Statutu Univerzity Pardubice, článku 12, odstavce 1, 

písmene b) je stanoven ve výši 52 881,- Kč za každý započatý akademický rok. Poplatek za studium dle 

článku 3.9, odstavce (2 a 3) nezahrnuje náklady ve výši 20 000 – 35 000 Kč spojené s cestou a pobytem 

v Litevské republice. 

(2) Uhrazený poplatek za studium je vratný na základě žádosti uchazeče jen v případě doručení potvrzení 

o odmítnutí vydání víza pro vstup do České republiky vydaného autorizovaným zastupitelským úřadem 

České republiky. Potvrzení bude zasláno na Oddělení pro vzdělávací činnost FES. Bankovní náklady 

budou účtovány uchazeči o studium. 

(3) Uchazeč je povinen poplatek za studium za jeden akademický rok zaplatit v celé výši bankovním 

převodem a zaslat doklad o zaplacení nejpozději v den zápisu do studia (viz Statut Univerzity Pardubice, 

článek 12, odstavec 3), na Oddělení pro vzdělávací činnost FES, Studentská 95, 532 10 Pardubice, Česká 

republika. Zaplacený poplatek za studium je vratný pouze v případě, že uchazeč o studium prokáže 

zamítnutí žádosti o vízum dokladem vydaným příslušným zastupitelským úřadem. U uchazečů z České 

republiky se zaplacený poplatek za studium vrací tehdy, když se nezapíší do studia. Uhrazený poplatek za 

studium bude vrácen bankovním převodem, a to na náklady příjemce (uchazeče).  Studentovi bude 

rozhodnutí o výši poplatku předáno při zápisu do studia.  

Informace k platbě poplatku za studium:

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

Název a sídlo peněžního ústavu: KB Pardubice 

Číslo účtu: 37030561/0100 

Variabilní symbol: 124 

Konstantní symbol: 379 (pro platbu poštovní poukázkou) 

308 (pro platbu bankovním převodem) 

Specifický symbol:  datum narození uchazeče ve tvaru DDMMRRRR

1.11 Zápis ke studiu

(1) Student je povinen dostavit se ke studiu v termínu zápisu, který je stanoven na první týden akademického 

roku, nejpozději však 30. 9. 2019. V případě, že se student nezúčastní zápisu ke studiu, bude mu studium 

ukončeno.

1.12 Odklad studia 

(1) Nelze požádat o odklad studia. 

1.13 Další kolo přijímacího řízení

(1) V případě, že se nenaplní v průběhu přijímacího řízení předpokládané počty studentů, může děkanka FES 

vyhlásit do 1. 5. 2019 další kolo přijímací řízení.

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

v akademickém roce 2019/2020 je do 31. 5. 2019.

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

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

Pardubice, 10. 12. 2018

http://www.upce.cz/fes
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doc. Ing. Romana Provazníková, Ph.D.
děkanka FES
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