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Druhé kolo přijímací řízení na Fakultu ekonomicko-správní do anglických 
studijních programů pro akademický rok 2018/19

Článek 1 – Obecná ustanovení

1. Z důvodu nenaplněné kapacity v bakalářském a navazujících magisterských studií
vyhlašuje děkanka Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice podle Směrnice 
FES_SME_2017_002/A Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke 
studiu do anglických studijních programů pro akademický rok 2018/19  (viz:
https://studenti.upce.cz/system/files/zamestnanci-studenti-fes/jahe3135/jahe3135-
26736.pdf  pro akademický rok 2018/2019 konání druhého kola přijímacího řízení.

Článek 2 – Bakalářské studijní programy

1. Druhé kolo přijímacího řízení je vyhlášeno v tomto studijním programu bakalářského 
stupně v prezenční formě:

B6209 System Engineering and Informatics
- studijní obor Regional and Information Management

2. Lhůta pro podání přihlášek k bakalářskému studiu je do 31. 5. 2018 a uhrazení 
poplatku do dne zápisu ke studiu, což je nejpozději do 30. 9. 2018

3. Povinností uchazeče je do 30. 09. 2018 doručit úředně ověřenou kopii nostrifikace 
zahraničního vzdělání na adresu studijního oddělení FES, Studentská 95, 532 10 
Pardubice. 

            Článek 3 – Navazující magisterské studijní programy

1. Druhé kolo přijímacího řízení je vyhlášeno v těchto studijních programech
navazujícího magisterského stupně v prezenční formě:

N 6209 System Engineering and Informatics
- studijní obor Regional and Information Management

N6202 Economic Policy and Administration
- studijní obor Regional Develoment and Governance

2. Lhůta pro podání přihlášek k bakalářskému studiu je do 31. 5. 2018 a uhrazení 
poplatku za studium v cizím jazyce do dne zápisu ke studiu, což je nejpozději do 
30. 9. 2018

3. Povinností uchazeče je do 30. 09. 2018 doručit úředně ověřenou kopii nostrifikace 
zahraničního vzdělání na adresu studijního oddělení FES, Studentská 95, 532 10 
Pardubice. 
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V Pardubicích dne 9. 4. 2018

doc. Ing. Romana Provazníková, Ph.D.
děkanka Fakulty ekonomicko-správní
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