PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
DO BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ
FAKULTY APLIKOVANÝCH VĚD PRO AK. ROK 2013/2014
Uchazeč se podáním přihlášky hlásí na obor některého bakalářského studijního programu.
Seznam oborů naleznete na www.fav.zcu.cz nebo v elektronické přihlášce. Počet oborů
na elektronické přihlášce není omezen.

PŘEDPOKLÁDANÉ KAPACITY BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ FAV

Studijní
program
Předpokládaná
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Matematika
(MAB) *
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Inženýrská
informatika
(INIB)

Aplikované
vědy a
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v technice
(POMB)
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inženýrství
(SIB)
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40

200
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40

80

* Ve studijním oboru Matematika a management bakalářského studijního programu Matematika je po
uchazečích požadována znalost anglického jazyka alespoň na úrovni A2 dle Společného evropského
referenčního rámce.

UPOZORNĚNÍ
Písemné rozhodnutí o přijetí musí být vyhotoveno do 30 dnů ode dne ověření podmínek pro přijetí
ke studiu (§ 50 odst. 5 zákona o VŠ).
Uchazeč může požádat 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.

PODMÍNKY PŘIJETÍ DO BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ
1. Splnění kritérií pro přijetí
2. Podání elektronické přihlášky do 31. 3. 2013
3. Zaplacení administrativního poplatku do 7. 4. 2013
4. Doložení údajů v rámci požadovaných příloh k přihlášce do 7. 4. 2013
5. Dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného
vzdělání do 1. 9. 2013.

Část 1
Splnění kritérií pro přijetí
KRITÉRIUM A
Přijetí na zvolený obor je garantováno (za předpokladu doložení maturitního vysvědčení
k 1. 9. 2013) uchazečům splňujícím alespoň jednu z následujících podmínek:
1. Uchazeč vykonal Národní srovnávací zkoušku (NSZ) z matematiky s percentilem
alespoň 70% ve školním roce 2012/13.
2. Uchazeč byl úspěšným řešitelem krajského nebo celostátního kola olympiády
(vyhlašované MŠMT) v matematice (MO) nebo fyzice (FO) v posledních třech
letech studia.
3. Uchazeč byl úspěšným řešitelem finálového kola soutěže v programování PilsProg
alespoň jednou v posledních třech letech studia.

KRITÉRIUM B
Ostatní uchazeči, kteří nesplňují ani jednu z podmínek uvedenou v Kritériu A, budou seřazeni
dle hodnoty parametru P (tzv. vážený studijní průměr) v pořadí od nejlepších (nejnižšího čísla P).
Bude-li úspěšných uchazečů více než je kapacita oboru, rozhoduje o přijetí pořadí nejlepších (§ 49
odst. 1 zákona o vysokých školách). V takovém případě se bude stejným způsobem rozhodovat
o přijetí uchazeče na další obory dle pořadí priorit oborů uvedených v přihlášce.
Uchazeči bude přidělena jedna hodnota P následovně:
P =  : w,
kde  je dosažený průměr známek z vysvědčení uváděných v přihlášce ke studiu a w je váhový
koeficient. Parametr  je stanoven z výsledků studia (průměr ze tří uvedených průměrů – viz Část 2).

PŘIŘAZENÍ VÁHOVÉHO KOEFICIENTU (W)
w
1,8
1,3
1

STANOVENÁ PODMÍNKA
1
Absolvování gymnázia v oboru se zaměřením na matematiku 002 (M) nebo fyziku
003 (M-F) či absolvování technického lycea (TL)
Absolvování gymnázia (G), střední průmyslové školy (SPŠ) nebo střední školy
v zahraničí (ZSŠ)
Absolvování jiné střední školy, tj. jiné než M, M-F, TL, G, SPŠ, ZSŠ

BONIFIKACE VÁHOVÉHO KOEFICIENTU
Uchazečům o studium, kteří ve školním roce 2012/13 vykonají Národní srovnávací zkoušku
z matematiky s percentilem alespoň 50 % nebo z obecných studijních předpokladů
s percentilem alespoň 70 % (z každé části), bude za libovolnou z takto úspěšně vykonaných
zkoušek jedenkrát připočten k výše uvedeným váhovým koeficientům bonus w = 0,2 (tzn., že
připočtený bonus může být maximálně w = 0,4).
Podmínky přijímacího řízení splňuje pouze uchazeč, jehož hodnota parametru P je
po zaokrouhlení na dvě desetinná místa:
P ≤ 2,70.
Tato podmínka se nevztahuje na uchazeče splňující Kritérium A.

1

Dle dřívější soustavy oborů poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou (dle Nařízení vlády
č. 689/2004 Sb. se zahrnutím změn až do 242/2009 Sb.), která byla zrušena Nařízením vlády č. 211/2010 Sb.
Prokazuje se přílohou k elektronické přihlášce, v níž gymnázium potvrdí studium v oboru se zaměřením
na matematiku, fyziku či jejich kombinaci.

Část 2
Podání elektronické přihlášky
Přihlášku ke studiu v bakalářských studijních programech na FAV (standardní doba studia 3 nebo
4 roky, prezenční i kombinovaná forma studia) je možné podat pouze v elektronické formě. Uchazeče
žádáme o přesné a úplné vyplnění všech v ní uvedených rubrik. Doporučujeme na jednu přihlášku
uvést alespoň tři různé obory v pořadí jejich priorit (1 představuje prioritu nejvyšší). V případě naplnění
kapacity oboru s vyšší prioritou bude posouzeno přijetí na obor s nižší prioritou.
Odkaz na elektronickou přihlášku naleznete na www.zcu.cz. Informace k přijímacímu řízení jsou
uvedeny na www.fav.zcu.cz/pro-uchazece. Uchazeč o studium uvede v e-přihlášce vždy tři průměry
známek ze střední školy, a to i v případě, že je již úspěšným absolventem vyšší odborné školy
(VOŠ) nebo úspěšným absolventem bakalářského či magisterského studia, takto:
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 před-předposledním ročníku střední školy za druhé pololetí.

Část 3
Zaplacení administrativního poplatku
Úhrada administrativně správního poplatku je nutnou podmínkou pro přijetí a registraci přihlášky.
Úhradu poplatku, který činí 500,- Kč, provede uchazeč jedenkrát, i když v přihlášce uvedl několik
oborů s pořadím priorit.
K úhradě této částky použijte bezhotovostní převod z účtu (popř. platbu v hotovosti na přepážce
Komerční banky). Poštovní poukázku nelze použít. Platbu proveďte na bankovní spojení:
ZČU-FAV, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň
Komerční banka Plzeň - město
4811530257/0100
5275 0001 13
0558
číslo, které systém přidělí uchazeči ve formuláři
elektronické přihlášky.
Použijete specifický symbol, který je přidělen na oboru se zvolenou prioritou 1.
Adresa příjemce:
Název a sídlo peněžního ústavu:
Číslo účtu:
Variabilní symbol:
Konstantní symbol:
Specifický symbol:

Část 4
Doložení údajů v rámci všech požadovaných příloh k přihlášce
Požadované přílohy je nutno zaslat na korespondenční adresu:
děkanát Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni,
studijní oddělení
Univerzitní 22,
306 14 Plzeň.

POŽADOVANÉ PŘÍLOHY PŘIHLÁŠKY
a)

Vyplněná, vytištěná a podepsaná zkrácená verze elektronické přihlášky.

b)

Studijní výsledky
K přihlášce doložit studijní výsledky ze střední školy, tj. výpis všech předmětů a známek
z jednotlivých vysvědčení (správnost údajů potvrdí ředitelství příslušné střední školy) nebo
ověřené kopie vysvědčení za poslední tři roky studia.

c)

Dosažené výsledky v MO, FO a PilsProgu
K přihlášce doložit ověřené kopie diplomů. Dokladování je nutné pouze při uplatňování
těchto dokumentů.

d)

Výsledky Národní srovnávací zkoušky - organizuje SCIO
K přihlášce doložit ověřené kopie výsledků NSZ. Dokladování je nutné pouze při uplatňování
těchto dokumentů.

Výpis předmětů a známek potvrzený střední školou, jednotlivé ověřené kopie vysvědčení a
ověřené diplomy dosažených výsledků MO, FO, PilsProgu a ověřené kopie výsledků NSZ lze nahradit
kopiemi těchto dokumentů a doplnit čestným prohlášením uchazeče. Vzory čestných prohlášení
naleznete na www.fav.zcu.cz/pro-uchazece. Originály, při užití čestného prohlášení, musí uchazeč
předložit v den, kdy je pozván k vyřízení úředních náležitostí spojených se zápisem do studia.

Část 5
Dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání
(§ 48 odst. 1 zákona o vysokých školách)
Originál nebo notářsky ověřenou kopii maturitního vysvědčení musí uchazeč předložit v den, kdy je
pozván k vyřízení úředních náležitostí spojených se zápisem do studia.
Pokud uchazeč úspěšně absolvoval bakalářské či magisterské studium, lze místo maturitního
vysvědčení předložit originál nebo notářsky ověřenou kopii vysokoškolského diplomu.
V případě absolvování střední (či vysoké) školy v zahraničí je nutno předložit též originál či
notářsky ověřenou kopii nostrifikace středoškolského (vysokoškolského) vzdělání.
V obou případech je nutné doložit dokumenty nejpozději do 1. 9. 2013.

V Plzni dne 17. 10. 2012
doc. Ing. František Vávra, CSc.
děkan FAV
Schváleno AS FAV dne 17. 10. 2012

