Přijímací řízení do bakalářských studijních programů
Fakulty aplikovaných věd pro ak. rok 2012/2013
Uchazeč se podáním přihlášky hlásí na obor některého studijního programu. Všichni
uchazeči budou seřazeni dle ohodnocených průměrů ze střední školy (případně jiného předchozího studia) v pořadí od nejlepších. Pokud se některý obor naplní, bude uchazeči nabídnuto přijetí na další obor dle jeho pořadí preferovaných oborů. Doporučujeme proto na jednu
přihlášku uvést více oborů Fakulty aplikovaných věd (alespoň tři různé) v pořadí preference
jednotlivých zvolených oborů.
Ve studijním oboru Matematika a management bakalářského studijního programu Matematika budou studenti povinně volit odborné předměty vyučované v angličtině. Uchazeč
proto musí prokázat znalost anglického jazyka na úrovni A2 dle Společného evropského referenčního rámce. Přesné pokyny o doloţení znalosti anglického jazyka naleznete v části Podání
přihlášky ke studiu v bakalářských studijních programech.
Podmínky přijetí do bakalářských studijních programů
Uchazeči budou pro kaţdý obor seřazeni dle hodnoty P v pořadí od nejlepších (nejniţšího čísla P). Je-li úspěšných uchazečů více neţ je kapacita oboru, rozhoduje o přijetí pořadí
nejlepších (§ 49 odst. 1 zákona o VŠ).
Uchazeči bude přidělena jedna (pro něj nejlepší) hodnota P následovně:
P=:w
 - dosaţený průměr známek z vysvědčení uváděných v přihlášce ke studiu (průměr
z průměrů). Vypočítává se podle výsledků za poslední tři roky studia. V přihlášce
uvedete a doloţíte průměr známek ze střední školy následovně. Upozorňujeme,
ţe uchazeč v přihlášce uvádí průměr známek , nikoliv hodnotu P. Průměry koeficientem w nedělte.
Maturujete v roce 2012?
Doloţíte:
 Průměr známek (bez chování) v posledním ročníku střední školy za první pololetí.
 Průměr známek (bez chování) v předposledním ročníku střední školy za druhé pololetí.
 Průměr známek (bez chování) v předpředposledním ročníku střední školy za druhé pololetí.

Maturovali jste dříve než v roce 2012?
Doloţíte:
 Průměr známek (bez chování) v posledním ročníku střední školy za druhé pololetí.
 Průměr známek (bez chování) v předposledním ročníku střední školy za druhé pololetí.
 Průměr známek (bez chování) v předpředposledním ročníku střední školy za druhé pololetí.

w - váhový koeficient:
w = 2,6; - úspěšné absolvování bakalářského nebo magisterského studia v příbuzném studijním oboru;
w = 2,3; - úspěšné absolvování bakalářského nebo magisterského studia;
w = 2;
- absolvování oboru Gymnázium, zaměření 002(M) nebo 003(M-F);
- absolvování oboru Technické lyceum;
- úspěšný řešitel celostátního kola MO nebo FO (v posledních třech letech studia);
- úspěšný řešitel finálového kola soutěţe PilsProg;
w = 1,6; - absolvování vyšší odborné školy (VOŠ);
- úspěšný řešitel krajského kola MO nebo FO (v posledních třech letech studia);
- účastník celostátního kola soutěţe SOČ v přírodních vědách, technických vědách,
v matematice nebo informatice;
w = 1,3 ; - absolvování gymnázia nebo střední průmyslové školy;
- absolvování střední školy v zahraničí;
w = 1;
- pro všechny ostatní uchazeče.
Dosaţené výsledky v MO, FO, SOČ, PilsProg (ověřené kopie diplomu či kopie doplněné
čestným prohlášením uchazeče) musí být přílohou přihlášky.
Bonifikace váhových koeficientů. Uchazečům o studium, kteří ve školním roce 2011/12 vykonají Národní srovnávací zkoušku z obecných studijních předpokladů (organizuje SCIO,
nutno doloţit v ověřené písemné podobě) s percentilem alespoň 60 % z kaţdé části, bude za
takto úspěšně vykonanou zkoušku jedenkrát připočten k výše uvedeným váhovým koeficientům bonus ve výši Δ w = 0,15.
Uchazečům o studium, kteří ve školním roce 2011/12 vykonají Národní srovnávací zkoušku
z matematiky (organizuje SCIO, nutno doloţit v ověřené písemné podobě) s percentilem alespoň 60% z kaţdé části, bude za takto úspěšně vykonanou zkoušku jedenkrát připočten k výše
uvedeným váhovým koeficientům bonus ve výši Δ w = 0,15. Pokud uchazeč doloţí Národní
srovnávací zkoušku z matematiky s percentilem alespoň 70 % z kaţdé části, bude mu jedenkrát připočten k výše uvedeným váhovým koeficientům bonus nikoliv ve výši Δ w = 0,15, ale
ve výši Δ w = 0,3.

Nutnou podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání (§ 48 odst. 1 zákona
o VŠ). Originál nebo notářsky ověřenou kopii maturitního vysvědčení musí uchazeč
předložit v den, kdy je pozván k vyřízení úředních věcí spojených se zápisem do studia,
nejpozději však 1. 9. 2012. V případě absolvování střední školy v zahraničí je nutno
předložit též originál či notářsky ověřenou kopii nostrifikace středoškolského vzdělání,
opět nejpozději 1. 9. 2012.

Podání přihlášky ke studiu v bakalářských studijních programech
Mezní termín pro podání přihlášek ke studiu v bakalářských studijních programech (standardní doba studia 3 nebo 4 roky, prezenční i kombinovaná forma studia):
31. březen 2012.
Přihlášky ke studiu přijímá děkanát Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň. Přihlášku je možno podat buď v papírové,
nebo v elektronické formě.
Chcete použít papírovou formu přihlášky?
a) Uchazeči ze středních škol
Přihlášku přesně a úplně vyplníte ve všech rubrikách (včetně vyplnění předmětů
a známek z jednotlivých vysvědčení za poslední tři roky studia ověřených ředitelstvím střední
školy – lze nahradit kopiemi vysvědčení doplněných čestným prohlášením uchazeče – vzor
čestného prohlášení najdete na www-stránkách FAV), vepíšete názvy studijních oborů, které
chcete na FAV studovat (doporučujeme uvést alespoň tři různé obory v pořadí preference).
Přesně a úplně vyplněnou přihlášku zašlete na děkanát FAV buď sami anebo prostřednictvím
ředitelství střední školy.
Uchazeči o obor Matematika a management bakalářského studijního programu Matematika, kromě doloţených výsledků ze střední školy, doloţí ještě úroveň znalosti anglického
jazyka. Buď doloţí doklad – certifikát (originál či úředně ověřenou kopii) o znalosti anglického jazyka na úrovni A2 dle Společného evropského referenčního rámce nebo se zúčastní
„kompletního“ rozřazovacího testu z anglického jazyka, který probíhá elektronicky na adrese
www.ujp.zcu.cz. V tomto případě nejdéle do 7 dnů po mezním termínu pro podání přihlášky
uchazeč zašle na studijní oddělení FAV výsledek testu (bodové hodnocení) v čestném prohlášení o tom, ţe test vykonal samostatně a uvedl správně své údaje.
Ţivotopis, potvrzení o zdravotním stavu a ani osobní hodnocení uchazeče nejsou povinnou součástí přihlášky ke studiu.
b) Uchazeči z vyšších odborných škol
Uchazeči z vyšších odborných škol (VOŠ), kteří se hlásí ke studiu na FAV, postupují
při podání přihlášky stejně jako absolventi středních škol (viz výše) s tím, ţe uvedou studijní
výsledky z VOŠ (správnost údajů potvrdí ředitelství VOŠ – lze nahradit kopiemi studijních
výsledků doplněných čestným prohlášením uchazeče – vzor čestného prohlášení najdete na
www-stránkách FAV).
c) Uchazeči, kteří absolvovali bakalářské nebo magisterské studijní programy
Absolventi bakalářských nebo magisterských studijních programů, kteří se hlásí
ke studiu na FAV v bakalářských programech, postupují při podání přihlášky stejně jako absolventi středních škol (viz výše) s tím, ţe vyplňují studijní výsledky z vysoké školy (správnost údajů potvrdí VŠ – lze nahradit kopiemi studijních výsledků doplněných čestným prohlášením uchazeče – vzor čestného prohlášení najdete na www-stránkách FAV). V tomto případě
uvedete a doloţíte průměr známek za celé studium, který zadáte do všech poloţek, tedy vypočítaný průměr bude zadán třikrát stejný.

Chcete použít elektronickou formu přihlášky?
Elektronickou přihlášku přesně a úplně vyplníte ve všech rubrikách. Odkaz na
elektronickou přihlášku najdete na www.zcu.cz. Přihlášku musíte doplnit ověřenými studijními výsledky ze střední školy (lze je nahradit kopiemi vysvědčení, doplněnými čestným prohlášením uchazeče – vzor čestného prohlášení najdete na www-stránkách FAV). Lze doplnit
další ověřené studijní aktivity z předchozího studia na střední škole, vyšší odborné škole či
vysoké škole. V písemné podobě zašlete přílohy k přihlášce (přihlášky tiskneme sami) nejpozději do 7 dnů po mezním termínu pro podání přihlášky na studijní oddělení FAV.
Uchazeči o obor Matematika a management opět musí doloţit ještě znalost anglického
jazyka. Při podání elektronické přihlášky se postupuje stejně jako v případě papírové přihlášky.
Pokud uchazeč o studium na FAV v uvedené lhůtě písemně nedoloží ověřené výsledky ze střední školy, případně vyšší odborné školy či vysoké školy, bude mu přidělena
hodnota P=4.
Pokud uchazeč o studium v oboru Matematika a management nedoloží písemně
v uvedené lhůtě úroveň znalosti anglického jazyka, nemůže být na tento obor přijat.
Nutnou podmínkou pro přijetí a registraci přihlášky je úhrada administrativně
správního poplatku, který činí 500,- Kč. Úhradu provedete jedenkrát, i kdyţ jste v přihlášce
uvedli několik oborů s pořadím preferencí. K úhradě této částky pouţijte bezhotovostní převod z účtu (popř. platbu v hotovosti na přepáţce Komerční banky, poštovní poukázku nelze
použít) a platbu proveďte na bankovní spojení:
Adresa příjemce: ZČU-FAV
Univerzitní 8
306 14 Plzeň
Název a sídlo peněţního ústavu: Komerční banka Plzeň - město
Číslo účtu: 4811530257/0100
Variabilní symbol: 5275 0001 12
Konstantní symbol: 0558
Specifický symbol:
 Pokud pouţijete papírovou přihlášku, je specifickým symbolem
rodné číslo bez lomítka.
 Pokud pouţijete elektronickou přihlášku, je specifickým symbolem číslo, které systém přidělí uchazeči ve formuláři elektronické přihlášky. Pouţijete specifický symbol, který je vám
přidělen na oboru s prioritou 1.
Potvrzení o úhradě poplatku (finančním ústavem potvrzený bankovní doklad o
provedené finanční operaci či doklad o platbě v hotovosti, v případě bezhotovostního
převodu doložte alespoň průběh transakce) připojte neoddělitelně ke své přihlášce ke
studiu na FAV. Při použití elektronické přihlášky zašlete doklad o platbě obratem poštou na studijní oddělení FAV. Přihlášky bez uvedeného dokladu o úhradě poplatku nebudou studijním oddělením děkanátu FAV registrovány.
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Poznámka
a) Písemné rozhodnutí o přijetí musí být vyhotoveno do 30 dnů ode dne ověření podmínek
pro přijetí ke studiu (§ 50 odst. 5 zákona o VŠ).
b) Uchazeč můţe poţádat o přezkoumání rozhodnutí do 30 dnů ode dne jeho doručení (§ 50
odst. 7 zákona o VŠ). Při přezkoumání se posuzuje pouze úplnost informací, které vedly
k rozhodnutí, a správnost rozhodovacího postupu v souladu s platnými předpisy.

Přijímací řízení pro studenty FAV, kteří se rozhodli změnit od ak. roku
2012/2013 svůj studijní obor.
Studenti, kteří v akademickém roce 2011/2012 studují na FAV a kteří
chtějí od akademického roku 2012/2013 změnit svůj studijní obor, podají přihlášku ke studiu v novém oboru v papírové podobě na studijním oddělení FAV.
Mezní termín pro podání přihlášky je 30.června 2012.
Řádně vyplněnou přihlášku student doplní dokladem o zaplacení administrativně správního poplatku 500,- Kč a písemným vyjádřením katedry garantující obor, na který se student hlásí.
Podmínky přijetí do nového oboru stávajících studentů FAV jsou stanoveny následovně:
1. Vedoucí katedry garantující obor, na který se student hlásí, vysloví
s přijetím souhlas.
2. Student ve stávajícím studijním oboru splňuje ke dni 1.9.2012 podmínky
pro postup do dalšího ročníku dle Studijního a zkušebního řádu ZČU.

