V souladu s ustanovením § 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a
doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a s příslušnými
ustanoveními Statutu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem , Statutu Fakulty životního
prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Řádu přijímacího řízení do 1. ročníku
studia (Vnitřní předpis Fakulty životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem)
děkan Fakulty životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
vyhlašuje
2. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2014/2015 a stanovuje podmínky k přijetí ke
studiu.
Informace ke 2. kolu přijímacího řízení na akademický rok 2014/2015
Kontakty:
Fakulta životního prostředí UJEP
Králova výšina 3132/7
400 96 Ústí nad Labem
tel.: 475 284 129, 475 284 149
e-mail: vera.janeckova@ujep.cz, Dana.Matkovicova@ujep.cz
www stránky: http://fzp.ujep.cz

Podmínky přijímacího řízení
I.
Studijní programy a studijní obory
Ve 2. kole přijímacího řízení pro akademický rok 2014/2015 budou otevírány tyto studijní
programy o obory:
•

•

bakalářský studijní program Ekologie a ochrana prostředí,
obor: Ochrana životního prostředí
- forma studia prezenční a kombinovaná, místo výuky Most
- forma studia prezenční a kombinovaná, místo výuky Ústí nad Labem
navazující magisterský studijní program Ekologie a ochrana prostředí,
obor: Revitalizace krajiny
- forma studia prezenční, místo výuky Ústí nad Labem
obor: Odpadové hospodářství
- forma studia prezenční a kombinovaná, místo výuky Ústí nad Labem
II.
Počty přijímaných studentů

S ohledem na kapacitní možnosti fakulty se ve 2. kole přijímacího řízení bude přijímat
následující počet studentů:
• Ekologie a ochrana prostředí, obor Ochrana životního prostředí, místo výuky Ústí nad
Labem
min. 60 studentů do prezenční formy studia
min. 100 studentů do kombinované formy studia
•

Ekologie a ochrana prostředí, obor Ochrana životního prostředí, místo výuky Most
min. 40 studentů do prezenční formy studia
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min. 40 studentů do kombinované formy studia

•

Ekologie a ochrana prostředí, obor Revitalizace krajiny:
min. 10 studentů do prezenčního studia

•

Ekologie a ochrana prostředí, obor Odpadové hospodářství:
min. 10 studentů do prezenčního studia
min. 10 studentů do kombinovaného studia

FŽP UJEP garantuje minimální počet přijímaných z celkového počtu uchazečů, kteří splní nutné
podmínky pro přijetí. Nejvyšší počty uchazečů přijímaných ke studiu nestanovuje. V kompetenci
děkana je přijmout v odůvodněných případech i více uchazečů, než stanovuje minimum.
Výše uvedený akreditovaný bakalářský studijní obor bude pro akademický rok 2014/2015
otevřen v případě, že se zapíše minimálně 20 studentů v příslušném místě výuky a formě
studia.
Výuka na pracovišti Most – v případě, že počet studentů ve vyšším ročníku (platí od 2. ročníku)
a příslušné formě studia klesne pod 15 studentů, bude výuka přesunuta na pracoviště v Ústí
nad Labem.
Všechny výše uvedené akreditované navazující magisterské studijní obory budou pro
akademický rok 2014/2015 otevřeny v případě, že se zapíše minimálně 15 studentů v
příslušném studijním oboru a formě studia. V opačném případě bude zapsaným uchazečům
nabídnut jiný otevřený studijní obor nebo forma studia.

III.
Nutné podmínky přijetí ke studiu
1. Termín podání písemných a elektronických přihlášek pro 2. kolo přijímacího řízení:
do 23. 8. 2014 – prezenční i kombinovaná forma studia
2. FŽP UJEP přijímá pouze elektronické přihlášky zadané v systému STAG, vytištěné
a zaslané ve stanovených lhůtách poštou na adresu fakulty:
Fakulta životního prostředí
Králova výšina 3132/7
400 96 Ústí nad Labem
nebo přímo na podatelně fakulty v Ústí n. L. Lhůta je zachována, byla-li prokazatelně
zásilka obsahující písemnou přihlášku dána k poštovní přepravě nejpozději dne
23. 8. 2014.
Uchazeči, kteří se hlásí na více studijních programů a studijních oborů, jsou povinni podat
na každý studijní obor, formu a místo studia samostatnou přihlášku.
3. Elektronická přihláška je k dispozici na webových stránkách UJEP Ústí n. L. ve studijní
agendě STAG na adrese http://stag.ujep.cz/. Podrobný návod jak při vyplňování přihlášky
postupovat je součástí textů. Vyplněnou elektronickou přihlášku do bakalářského studia je
nutné vytisknout, podepsat, opatřit potvrzením známek ze střední školy (resp. úředně
ověřenými kopiemi vysvědčení - viz dále) a dokladem o úhradě administrativních nákladů
přijímacího řízení (viz. kap. IV). a odeslat poštou na adresu fakulty Králova výšina 3132/7,
400 96 Ústí nad Labem ve stanoveném termínu. POZOR - až po zaslání vytištěné a
podepsané formy e-přihlášky na adresu Studijního oddělení FŽP a přijetí platby za její
podání je e-přihláška považována za doručenou.
4. K přihlášce do bakalářského studia je nutné přiložit úředně ověřenou kopii
maturitního vysvědčení. Fakulta uchazečům nezasílá potvrzení o přijetí přihlášky a platby.
5. V přihlášce do bakalářského studia musí být uvedeny známky ze všech předmětů na
výročních vysvědčeních střední školy potvrzené střední školou (u víceletých gymnázií
uvádět prospěch z posledních čtyř ročníků studia). Pokud potvrzení o známkách nevydá
střední škola, je třeba přiložit úředně ověřené kopie všech výročních vysvědčení.
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6. Pokud je uchazeč absolventem střední školy mimo ČR, přiloží k přihlášce nostrifikaci
středoškolského vzdělání a úředně ověřené kopie překladu vysvědčení ze střední školy.
Zahraniční student musí též prokázat jazykové znalosti z českého jazyka úspěšným
vykonáním zkoušky z českého jazyka na pracovišti veřejné vysoké školy, které uskutečňuje
akreditovaný studijní program nebo obor zaměřený na výuku českého jazyka nebo
akreditovaný program celoživotního vzdělávání zaměřený na výuku ČJ. Doklad o úspěšném
absolvování zkoušky z ČJ musí uchazeč doložit spolu s přihláškou ke studiu (předchozí text
bodu 6. se nevztahuje na uchazeče ze Slovenské republiky).
7. Uchazeč musí v přihlášce ke studiu uvést kontaktní adresu v České republice.
8. Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu na vysoké škole se nevyžaduje.
V průběhu studia všech akreditovaných studijních programů a oborů je předpokládána
práce s chemikáliemi v laboratořích, ve volném terénu, na území průmyslových zón a
podniků i v průmyslových objektech.
9. Nedoručení předepsaných příloh přihlášky (viz bod 2. – 6.) řádně a včas je považováno za
nesplnění jedné z nutných podmínek k přijetí ke studiu na fakultě.
10. Informace o přijímacím řízení jsou zveřejňovány na webových stránkách:
http://stag.ujep.cz/
http://ujep.cz/
http://fzp.ujep.cz
IV.
Poplatek za přijímací řízení
Poplatek při podání přihlášky do bakalářského nebo magisterského studia: 520,-- Kč.
Název banky:
ČNB Ústí nad Labem
Účet:
1133411/0710
Variabilní symbol:
440509
Specifický symbol: - vygeneruje systém při podávání elektronické přihlášky
Konstantní symbol při platbě převodem z účtu:
308
Konstantní symbol při platbě poštovní poukázkou: 379
Převodová pošta: 400 01 Ústí nad Labem
1. Platby v hotovosti fakulta nepřijímá.
2. Platný doklad o úhradě – může být příkaz k úhradě, výpis z účtu či z internetového
bankovnictví, poštovní poukázka typu A.
3. Poplatek je splatný ke dni podání přihlášky ke studiu.
4. Poplatek je v kterékoli fázi přijímacího řízení nevratný.
V.
Stanovení pořadí uchazečů o bakalářské studium
1. Uchazeči o studium všech bakalářských studijních programů a oborů budou přijímáni
bez písemných nebo ústních přijímacích zkoušek.
2. Kritériem pro stanovení pořadí uchazečů o bakalářské studijní programy a obory je
prospěch z biologie (případně botaniky a zoologie) a chemie (případně anorganické chemie,
organické chemie, analytické chemie, fyzikální chemie) na výročních vysvědčeních 1. – 3.
ročníku a pololetním vysvědčení 4. ročníku střední školy nebo středního odborného učiliště
s maturitou. U víceletých gymnázií nebo jiných typů středních škol s maturitou bude vzat v
úvahu prospěch z posledních max. čtyř ročníků studia. Základem pro výpočet pořadí
bude vždy součet osmi známek - čtyř z biologie a čtyř z chemie.
3. Pokud uchazeč nemá potřebný počet celkem osmi známek z biologie a chemie (např.
chemii studoval jen ve třech ročnících střední školy), jsou chybějící známky doplněny do
celkového počtu osmi známek prospěchem od nejvyšších ročníků studia střední školy a to z
následujících předmětů a v uvedeném pořadí:
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a) ekologicky zaměřených předmětů (ekologie, základy ekologie, obecná
ekologie, ekologie krajiny, ekologie člověka v uvedeném pořadí). Např.
známka z předmětu ekologie je vybírána ze 4., 3. a předchozích ročníků, bylli předmět vyučován, nebo pak následuje výběr známek z předmětu základy
ekologie ze 4., 3., 2. ročníku atd. Pokud nebude dostatek známek v této
skupině a), budou do výpočtu zařazeny známky z následujících skupin
předmětů b), c), d), e) v uvedeném pořadí:
b) matematiky,
c) fyziky,
d) statistiky,
e) odborných přírodovědně orientovaných předmětů (např. ochrana přírody,
lesnictví, zahradnictví, rostlinná výroba, živočišná výroba, toxikologie,
biochemie) dle typu absolvované střední školy.
4. Pokud uchazeč o studium nezíská pro hodnocení pořadí 8 známek z výčtu výše uvedených
předmětů ze střední školy, bude mu za každý chybějící předmět doplněna známka
"dostatečně" (4).
5. Vzorec pro výpočet počtu bodů: počet bodů = 132 - (součet 8 známek * 4)
6. Ke studiu ve zvoleném bakalářském studijním programu a oboru budou přijati uchazeči,
kteří splnili nutné podmínky přijetí ke studiu a dále v pořadí nejlepších se umístili do
stanoveného nejvyššího počtu přijímaných studentů.
7. Pokud uchazeč o studium úředně ověřeným dokladem doloží, že byl úspěšným řešitelem a
umístil se do desátého místa včetně v celostátním kole nebo krajském kole SOČ z biologie,
chemie nebo ekologie, bude přijat ke studiu bez ohledu na dosažené pořadí.
8. Pro přijetí uchazeče je rozhodující pořadí uchazečů sestavené v jednotlivých oborech a
formách studia na základě jejich studijních výsledků na střední škole a dle maximálního
počtu přijímaných uchazečů do studijních programů a oborů. V případě dosažení shodného
umístění více uchazeči na rozhodných místech pořadí budou přijati všichni tito uchazeči.
9. Pokud je uchazeč přihlášen na více studijní programů a oborů či forem studia a splňuje
podmínky přijetí do více libovolných oborů či formy studia, rozhodne děkan fakulty (dle
naplnění jednotlivých oborů a forem a dle kapacitních možností fakulty), do kterého oboru a
formy bude uchazeč přijat.
10. Děkan fakulty může rozhodnout, že při přijímání ke studiu bude dána přednost uchazečům,
kteří ještě na fakultě neabsolvovali studijní program nebo jeho část.
11. Termíny a podmínky, za nichž je možno nahlédnout do všech materiálů, které mají význam
pro rozhodnutí o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o VŠ je 8. září 2014, FŽP, č. dv.
209, v době 9.00 – 11.00 hod., uchazeč se musí dostavit osobně.
12. Termín pro zpracování přihlášek k bakalářskému studiu všech oborů a forem studia a
ověření splnění podmínek k přijetí je stanoven na 3. září 2014. Výsledek přijímacího řízení
bude zveřejněn ve studijní agendě STAG do 8. 9. 2014.
13. Fakulta bude rozesílat písemná rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení nejpozději do 7 dnů
od termínu stanoveného pro ověření splnění podmínek k přijetí. Uchazeči, kteří budou ke
studiu přijati, obdrží současně pozvánku k zápisu.

VI.
Stanovení pořadí uchazečů o navazující magisterské studium
1. Ke studiu navazujícího magisterského oboru Odpadové hospodářství, reps. Revitalizace
krajiny může být přijat absolvent bakalářského studijního programu a oboru vyučovaného na
Fakultě životního prostředí UJEP či absolvent jiného bakalářského studijního programu,
který úspěšně složil státní závěrečnou zkoušku včetně obhajoby bakalářské práce.
2. Absolvent bakalářského studia musí k přihlášce přiložit úředně ověřenou kopii diplomu s
dodatkem k diplomu (Diploma Supplement) případně vysvědčením o státní závěrečné
zkoušce. V případě předložení vysvědčení o SZZ předloží i výpis absolvovaných
předmětů studovaného bakalářského oboru včetně hodnocení potvrzeného příslušnou
vysokou školou. Uchazeči, kteří v době podání přihlášky ještě neukončili bakalářské
studium, předloží požadované dokumenty nejpozději v den konání přijímací zkoušky
4

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

(platí pro uchazeče z jiných vysokých škol). Absolventi bakalářských oborů FŽP přijímací
zkoušku neskládají. Nedoručení diplomu, vysvědčení a výpisu absolvovaných předmětů
řádně a včas je považováno za nesplnění jedné z nutných podmínek k přijetí ke studiu na
fakultě.
Pokud je uchazeč přihlášen na více studijní programů a oborů či forem studia a splňuje
podmínky přijetí do více libovolných oborů či formy studia, rozhodne děkan fakulty (dle
naplnění jednotlivých oborů a forem a dle kapacitních možností fakulty), do kterého oboru a
formy bude uchazeč přijat.
Děkan fakulty může rozhodnout, že při přijímání ke studiu bude dána přednost uchazečům,
kteří ještě na fakultě neabsolvovali studijní program nebo jeho část.
Při přijímacím řízení budou rozhodujícími kritérii prospěch v bakalářském studiu, hodnocení
státní závěrečné zkoušky a bakalářské práce, popř. hodnocení přijímací zkoušky a maximální
počet přijímaných uchazečů do oboru.
Přijímací zkouška do 1. ročníku navazujícího magisterského studia proběhne dne
11. září. 2014. Předmětem zkoušky jsou tématické okruhy státních zkoušek bakalářského
studia na FŽP UJEP „Ekologie a ochrana životního prostředí“ a „Technologie ochrany
životního prostředí“. Obsah okruhů je zveřejněn na webových stránkách fakulty:
http://fzp.ujep.cz/Studium/statnice.php
Ze všech přihlášených bude sestaveno absolutní pořadí uchazečů zpracované na základě
jejich studijních výsledků a popř. přijímací zkoušky - jako průměru ze tří dílčích průměrů a
– průměr známek za bakalářské studium bez státní bakalářské zkoušky, b – známka
z obhajoby bakalářské práce, c – průměr známek státní bakalářské zkoušky (u absolventů
FŽP) a nebo známka z přijímacího řízení (u ostatních absolventů). Rozhoduje pořadí
nejlepších.
Termín pro zpracování přihlášek k navazujícímu magisterskému studiu a ověření
splnění podmínek k přijetí je stanoven na 17. 9. 2014. Po tomto termínu bude do 2 týdnů
výsledek přijímacího řízení zveřejněn na webových stránkách UJEP v Ústí n. L.
Fakulta bude rozesílat písemná rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení nejpozději do 15
dnů od termínu stanoveného pro ověření splnění podmínek k přijetí. Uchazeči, kteří byli ke
studiu přijati, obdrží současně pozvánku k zápisu.

Ing. Miroslav Richter, Ph.D., EUR ING, v.r.
děkan fakulty

V Ústí nad Labem, 14. 4. 2014

Schváleno akademickým senátem FŽP UJEP: 18. 4. 2014
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