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UNIVERZITA PARDUBICE
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Směrnice č. 4/2019
Věc: Pravidla pro přijímací řízení do 1. ročníku bakalářského

studijního programu Aplikovaná elektrotechnika pro akademický
rok 2019/2020

Působnost pro: Fakultu elektrotechniky a informatiky
Učinnost: dnem udělení akreditace Národnírn akreditačním úřadem
Vypracoval a předkládá: doc. Ing. František Dušek, CSc., proděkan
Schválil: Ing. Zdeněk Němec, Ph.D., děkan

. _, Děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice (dále "FEI") vyhlašuje
v souladu s § 49 zákona č.111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále "zákon o vysokých školách") a články 6 a 7
Statutu Univerzity Pardubice pro akademický rok 2019/2020 přijímací řízení do 1. ročníku
bakalářského profesně zaměřeného tříletého studijního programu:

Aplikovaná elektrotechnika

Článek 1
Přihláška ke studiu

(l) Přihlášky ke studiu lze podávat elektronickou formou (přihláška na adrese:
http://eprihlaska.upce.cz) nebo na standardním formuláři (tiskopis SEVT) na adresu:
Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Studentská 95, 532 10
Pardubice.

(2) Lhůta pro podávání přihlášek ke studiu pro akademický rok 2019120: do 10. srpna 2019

(3) Výtisk elektronické přihlášky (dále jen "e-přihláška") není nutné zasílat poštou;
zaevidování e-přihlášky je možno zkontrolovat na adrese uvedené v odst. 1. Úhradu poplatku
za úkony spojené s přijímacím řízením (dále jen "poplatek") není nutné prokazovat při použití
správných platebních symbolů, vygenerovaných na konci e-přihlášky.

(4) K přihlášce na tiskopisu SEVT je nutno přiložit kopii dokladu o zaplacení poplatku
(kontrolní ústřižek poštovní poukázky typu A nebo kopie výpisu z účtu). Přihláška na
tiskopisu SEVT bez přiloženého. dokladu o zaplacení bude vrácena k doplnění. Pokud
uchazeč ve stanoveném termínu doklad nepředloží, nesplní podmínky pro zahájení
přij ímacího řízení,

(5) Na přihlášce je nutno označit typ studijního programu, studijní obor, formu studia a dále:
IZO absolvované, případně studované střední školy.

(6) Přihláška na tiskopisu SEVT s formálními nedostatky bude vrácena k opravě a doplnění.
Pokud uchazeč ve stanoveném termínu závady neodstraní, nesplní podmínky pro zahájení
přijímacího řízení.



(7) Na základě zaevidované přihlášky budou uchazeči prostřednictvím e-mailu vyzváni
k předložení dokumentů pro ověření splnění podmínek pro přijetí.

(8) Lékařské potvrzení není požadováno.

Článek 2
Poplatek za přijímací řízení

(1) Poplatek za přijímací řízení činí 500,- Kč.

(2) Poplatek se poukazuje na účet Univerzity Pardubice:
název a sídlo peněžního ústavu: Komerční banka Pardubice
číslo účtu: 37030561/0100
variabilní symbol: 6920
konstantní symbol: pro platbu složenkou 379

pro platbu převodem 308
specifický symbol: oborové číslo uchazeče (vygenerováno pouze u e-přihlášky)

rodné číslo uchazeče (u papírové přihlášky)
spojová pošta: Pardubice 530 02

(3) Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nevratný.

Článek 3
Podmínky přijetí ke studiu

(1) Ke studiu může být přijat uchazeč, který úspěšně složenou maturitní zkouškou ukončil
úplné střední všeobecné nebo úplné střední odborné vzdělání a do termínu ověření splnění
podmínek pro přijetí předložil fakultě ověřenou kopii maturitního vysvědčení.

(2) Bude-li celkový počet uchazečů větší, než je maximální počet uchazečů, přijímaných pro
daný obor, bude o přijetí rozhodnuto na základě pořadí (viz články 4 a 5 této směrnice).

pro uchazeče se státním občanstvím jiným než České republiky nebo Slovenské
republiky a uchazeče, kteří předchozí vzdělání získali jinde než v České a Slovenské
republice:

(3) Uchazeči o studium na univérzitě, kteří získali předchozí vzdělání jinde než v České
a Slovenské republice, jsou přijímáni ke studiu v českém jazyce za podmínek shodných
s ostatními uchazeči, pokud

a) jim bylo dosažené vzdělání uznáno za vzdělání požadované zákonem pro přijetí do
daného typu studijního programu,

b) vyhověli podmínkám přijímacího řízení stanoveným pro ostatní uchazeče.

(4) Uchazeči o studium na univerzitě se státním občanstvím jiným než České republiky
a Slovenské republiky jsou přijímáni ke studiu v českém jazyce za podmínek shodných
s ostatními uchazeči, pokud
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a) nejpozději ke dni zápisu prokázali jazykovou způsobilost pro studium ve studijním
programu v českém jazyce,

b) vyhověli podmínkám přijímacího řízení stanoveným pro ostatní uchazeče.

Článek 4
Přijímací řízení

(1) Termín ověření splnění podmínek pro přijetí je 30. srpna 2019.

(2) Přijímací řízení probíhá bez osobní účasti uchazečů a spočívá v:
a) ověření splnění podmínek pro přijetí
b) stanovení bodového hodnocení na základě předložených materiálů
c) určení pořadí uchazečů podle dosaženého bodového hodnocení

(3) Bodový ziskje dán součtem bodů za výsledky maturitní zkoušky a za bonifikaci vybraných
studijních předpokladů preferovaných fakultou:
a) maturita z matematiky s výsledkem výborně 20 bodů

s výsledkem chvalitebně 15 bodů
s výsledkem dobře 10 bodů

b) maturita z angličtiny s výsledkem výborně 15 bodů
s výsledkem chvalitebně 10 bodů
s výsledkem dobře 05 bodů

c) každý uchazeč, který úspěšně absolvoval gymnázium, střední školu s oborem zaměřeným
na informatiku, elektrotechniku nebo automatizaci, získá bonifikaci 15 bodů
d) každý uchazeč, který bude poprvé studovat na Fakultě elektrotechniky a informatiky
Univerzity Pardubice, získá bonifikaci 20 bodů.

Článek 5
Způsob rozhodování o přijetí

(1) Ke studiu bude přijato nejvýše prvních 50 uchazečů v pořadí určeném při přijímacím
řízení.

(2) Rozhodnutí o přijetí bude vydáno do 30 dnů od ověření splnění podmínek pro přijetí
v souladu s ustanovením § 50 odst. 4 zákona o vysokých školách.

(3) Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na úřední desce Fakulty elektrotechniky
a informatiky a na veřejně přístupném www serveru Univerzity Pardubice (na adrese:
https:/ /www.upce.czlstudium/pro- uchazece/prij imacky .html. Při zveřej ňování výsledků budou
respektovány principy ochrany osobních údajů.

(4) Fakulta doručuje rozhodnutí uchazečům o studium sama nebo prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb. Je-li rozhodnutím vyhověno žádosti uchazeče o přijetí ke
studiu, je možno rozhodnutí uchazeči doručit prostřednictvím elektronického informačního
systému univerzity v případě, že uchazeč s tímto způsobem doručení předem v přihlášce
souhlasil; za den doručení a oznámení rozhodnutí se v takovém případě považuje první den
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následující po zpřístupnění rozhodnutí v elektronickém informačním systému univerzity
uchazeči.

Pardubice dne 20. května 2019 4-
Ing. Zdeněk Němec, Ph.D.

děkan
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