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Druhé kolo přijímacího řízení do bakalářského a navazujících studijních 
programů v anglickém jazyce pro AR 2019/20 na FES

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_2018_006/A Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke 
studiu do bakalářského a navazujícího magisterského anglického studijního 
programu Informatics and System Engineering pro akademický rok 2019/20 a 
dle Směrnice FES_SME_2018_005/A Pravidla pro přijímací řízení a podmínky 
pro přijetí ke studiu do navazujícího magisterského studijního programu 
Regional Development and Governance pro akademický rok 2019/20 (viz.
https://zamestnanci.upce.cz/zamestnanci/studium-predpisy-fes) pro akademický rok 
2019/2020 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: 
B0688A140005 Informatics and System Engineering 

2. Lhůta pro podání přihlášek k bakalářskému studiu a uhrazení poplatku: do 31. 5. 2019
3. Termín přijímacího řízení do bakalářského studia je červen 2019.

     Článek 3 – Navazující magisterské studijní programy

1. Druhé kolo přijímacího řízení je vyhlášeno v těchto studijních programech 
navazujícího magisterského stupně v prezenční formě. 
N0688A140008 Informatics and System Engineering 

            N 0488A050002 Regional Development and Governance

2. Lhůta pro podání přihlášek do navazujících magisterských studií a uhrazení poplatku: 
do 31. 5. 2019.

3. Termín přijímacího řízení do navazujícího magisterského studia je červen 2019. 

V Pardubicích dne 25. 4. 2019

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