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POKYN RE'KToRA č. 10/2018

k podmínlrrirn přijeti ke studiu absolventů ryšších odborných škol

Tímto pokynem se upravují podmínky přijetí absolventů r'yšších odbomých škol (dáIe jen .,absolventi
VoŠ') do bakalářského studia.

I. obecná ustanovení

(l) Absolventi VoŠ, kteří úspěšně absolvovali akreditovaný vzdělávací program nebo jeho část'
mohou být přijati ke studiu programu Ekonomika a management dle modifikovaného studijního
plrínu. V rámci studia je možné zvolit jednu ze tří specíalizací: Zdaň.ování' organízace a Íízení
malých a středních podniků nebo Management podníkových procesů.

(2) Studium specifikované v odst. l je otevřeno v prezenční i kombinované (víkendové) formě studia
za předpokladu, žeje do daného programu a formy studia zapsáno minimálně 20 uchazečů.

(3) Délka studia specifikovaného v odst. l je závislá na počtu keditů, které jsou uchazeči uznány
z jeho studia na rryšší odbomé škole. Minimální délka studia je 1 rok (2 semestry)'

II. Uznávání absolvovaných částí studia

Student můŽe před přijímacím řízením poŽádat o'uznání předmětu absolvovaných v předchozím
nebo souběžném studiu na lyšší odbomé škole v Ceské republice nebo v zahraničí.

V tomto Smyslu není moŽné žádat o uznáni předmětů profilujících studijní program, které
garantují získání odbomých znalostí a dovedností a naplňují profil absolventa v sou]adu
s podmínkami akeditace studijního programu.

Pro uznání předmětu absolvovaného na vyšší odbomé škole je poŽadována shoda v rozsahu
minimálně 60 % se studijním plánem akreditovaného studijního progfamu.

K žádosti dle odst' 1 student doloŽí:

a) úředně potvrzený výpis o úspěšném absolvování každého předmětu včetně klasifikace a počtu
případných neúspěšných pokusů o ukončení předmětu,

b) úředně potvrzenou osnovu kaŽdého předmětu s popisem jeho začlenění do vzdělávacího
programu' vjehož rámci byl absolvován.

V piípadě.7e.ie me7i lryŠši odbomou Ško|ou a AKADEMli STNG uza\řena smlouva. obsahující
dohodu o uznávání předmětů, není nutné k Žádosti dle odst. 1 dokládat dokumený uvedené
v odst. 4, písm. b).

Předmět nebo část předchozího studiaje moŽné uznat pouze za předpokladu, Že:

a) doba odjejich úspěšného absolvování nepřekročila 5 let,

b) Žádost o uznání .je doručena včetně všech náležitostí nejméně 10 pracovních dní před
přijímacím řízením' do kterého je uchazeč přihlášen.

Po zápisu do studiajiž není moŽrré Žádat ojakékoliv uznání předchozího studia'

[II. Závérečnáustanovenr

(l) Tímto pokynem se ruší pokyn ě.5lz013.
(2) Tento pok1nje účinný od 3' 12' 201'8.

V Bmě dne 26. 1 1 . 20l8

doc. Ing. Zdeněk Sadovský, CSc.
rektor
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