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
DĚKAN FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM
VYHLAŠUJE
II. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
DO BAKALÁŘSKÝCH A NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH
PROGRAMŮ
PRO AKADEMICKÝ ROK 2017 / 2018
I.
Studijní programy a studijní obory
Pro akademický rok 2017/2018 se uskuteční přijímací řízení ke studiu na Fakultě
životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen „fakulta“):
1. v akreditovaném bakalářském studijním programu Ekologie a ochrana prostředí, ve
studijním oboru Ochrana životního prostředí, forma studia prezenční a kombinovaná,
2. v akreditovaném navazujícím magisterském studijním programu Ekologie a ochrana
prostředí, ve studijních oborech Odpadové hospodářství a Revitalizace krajiny, forma
studia prezenční a kombinovaná.
II.
Počty přijímaných studentů
1. S ohledem na kapacitní možnosti fakulty se do prvního roku studia akademického roku
2017/2018 předpokládá přijetí ve studijním programu:
B 1601 - Ekologie a ochrana prostředí, obor Ochrana životního prostředí:
max. 150 studentů do prezenčního studia
max. 150 studentů do kombinovaného studia
N 1601 - Ekologie a ochrana prostředí, obor Odpadové hospodářství:
max. 30 studentů do prezenčního studia
max. 40 studentů do kombinovaného studia
N 1601 - Ekologie a ochrana prostředí, obor Revitalizace krajiny:
max. 30 studentů do prezenčního studia
max. 50 studentů do kombinovaného studia.
2. Výše uvedený bakalářský studijní obor bude pro akademický rok 2017/2018 otevřen v
případě, že se zapíše minimálně 15 studentů v příslušné formě studia.
Oba výše uvedené navazující magisterské studijní obory budou pro akademický rok
2017/2018 otevřeny v případě, že se zapíše minimálně 5 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 doručení přihlášky
do 18. 8. 2017 - bakalářský studijní program, prezenční i kombinovaná forma,
do 18. 8. 2017 - navazující magisterský studijní program, prezenční i kombinovaná forma.
2. Způsob doručení
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 nad Labem. Lhůta je zachována, byla-li prokazatelně
zásilka obsahující písemnou přihlášku dána k poštovní přepravě nejpozději dne 18. 8. 2017
nebo téhož dne podána na podatelně fakulty.
Uchazeči, kteří se hlásí na více studijních programů a studijních oborů, jsou povinni podat na
každý studijní obor a formu studia samostatnou přihlášku.
3. Elektronická přihláška
je k dispozici na webových stránkách UJEP ve studijní agendě STAG na adrese
http://stag.ujep.cz/, dále Přijímací řízení. Podrobný návod k vyplnění přihlášky je k dispozici
tamtéž. Elektronická přihláška je po vyplnění automaticky odeslána fakultě.
Vyplněnou elektronickou přihlášku do bakalářského, resp. navazujícího magisterského
studia je nutné vytisknout, podepsat, opatřit úředně ověřenou kopií dokladů o dosaženém
vzdělání a odeslat poštou na adresu uvedenou v bodě 2. nebo předat přímo na podatelně
fakulty v Ústí nad Labem. Pokud nebude přihláška doručena v písemné podobě
s předepsanými náležitostmi ve lhůtě stanovené v bodě 2., přijímací řízení se nezahájí.
Fakulta uchazečům nezasílá potvrzení o přijetí přihlášky a platby.
4. Předepsané přílohy k přihlášce ke studiu
K přihlášce do bakalářského studia je nutné přiložit úředně ověřenou kopii maturitního
vysvědčení.
Uchazečům, kteří budou skládat maturitní zkoušku, či její část, v září 2017, prodloužení
předepsané lhůty (18. 8. 2017) pro odevzdání maturitního vysvědčení fakulta
nepovoluje.
K přihlášce do navazujícího magisterského studia je nutné přiložit úředně ověřenou kopii
bakalářského či magisterského diplomu, dodatek k diplomu (Diploma Supplement),
případně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce spolu s výpisem absolvovaných
předmětů studovaného oboru včetně hodnocení potvrzeného příslušnou vysokou školou.
Fakulta nevyzývá uchazeče před, ani po tomto termínu k dodání požadovaných dokumentů.
Studenti FŽP UJEP, kteří úspěšně složí státní zkoušky v červnu 2017, diplom a dodatek k
diplomu dokládat nemusí.

Uchazeč, který je povinen v přijímacím řízení doložit dosažení středního vzdělání s maturitou,
přičemž tohoto vzdělání nabyl v zahraničí (s výjimkou Slovenské republiky), dokládá toto
vzdělání buď úředně ověřenou kopií nostrifikace, nebo úředně ověřenou kopií dokladu o
udělení Evropského bakalaureátu opatřenou úředně ověřeným překladem. Uchazeč, který
získal střední vzdělání s maturitou ve Slovenské republice, je povinen doložit úředně
ověřenou kopii zahraničního maturitního vysvědčení.
Uchazeč, který je povinen v přijímacím řízení doložit dosažení vysokoškolského vzdělání,
přičemž tohoto vzdělání nabyl v zahraničí (s výjimkou Slovenské republiky), dokládá toto
vzdělání úředně ověřenou kopií nostrifikace. Uchazeč, který získal vysokoškolské vzdělání ve
Slovenské republice, je povinen doložit úředně ověřenou kopii zahraničního vysokoškolského
diplomu.
Cizí státní příslušníci jsou povinni vykonat zkoušku z českého jazyka na úrovni stanovené
fakultou dle Společného evropského referenčního rámce, a to na pracovišti veřejné vysoké
školy, která uskutečňuje akreditovaný studijní nebo vzdělávací program zaměřený na výuku
češtiny. Prokázání jazykových znalostí se nevyžaduje u uchazečů, kteří jsou občany
Slovenské republiky a dále u uchazečů, kteří složili maturitní zkoušku v České republice nebo
v České republice absolvovali vysokoškolské studium uskutečňované v českém jazyce.
Zkoušku z českého jazyka, která ověřuje znalost češtiny pro cizince na úrovni alespoň A2
podle Společného evropského referenčního rámce, zabezpečí též Katedra bohemistiky
Pedagogické fakulty UJEP v květnu 2017 (http://pf.ujep.cz/). Tato zkouška je pro uchazeče
zdarma, zájemci však mohou získat certifikát, jehož cena je stanovena Centrem celoživotního
vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP. Přehled učiva k uvedené zkoušce je uveden na
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/referencni-urovne-pro-cestinu-jako-cizi-jazyk.
Podrobnější
informace
k požadované
úrovni
znalosti
českého
jazyka
na:
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencni-ramec-pro-jazyky
(informace v češtině) a http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_EN.pdf
(informace v angličtině).
Doklad o úspěšném absolvování zkoušky z českého jazyka musí uchazeč doložit spolu s
přihláškou ke studiu. Doručovací adresa uchazeče, který je cizím státním příslušníkem, musí
být na území České republiky.
Nedoručení předepsaných příloh přihlášky řádně a včas je považováno za nesplnění jedné z
nutných podmínek k přijetí ke studiu na fakultě.

IV.
Poplatek za přijímací řízení
1. Poplatek za přijímací řízení: 500,-- Kč.
Číslo účtu:
100200392/0800
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
Adresa majitele účtu: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 3544/1, 400 96
Ústí nad Labem
2. Platby v hotovosti fakulta nepřijímá.
3. Poplatek je splatný ke dni podání přihlášky ke studiu.
4. Poplatek je v kterékoli fázi přijímacího řízení nevratný.

V.
Doplňující informace o přijímacím řízení
1. Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu na vysoké škole se nevyžaduje.
V průběhu studia všech akreditovaných studijních oborů je předpokládána práce
s chemickými látkami v laboratořích, pohyb ve volném terénu a v průmyslových objektech.
2. Uchazečům se specifickými potřebami je doporučeno, aby se před podáním přihlášky
obrátili na Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými potřebami – UCP UJEP,
kontaktní osoba: Mgr. Lucie Vinterová, DiS., tel./SMS: 702 202 477 nebo e-mail:
lucie.vinterova@ujep.cz, http://bezbarier.ujep.cz/. Univerzitní centrum podpory pro studenty
se specifickými potřebami poskytne uchazečům individuální konzultace o možné formě a
typu studia a projedná s nimi možnou modifikaci přijímacího řízení dle daného typu postižení
a na základě příslušné legislativy. Při podání přihlášky ke studiu je nutné uvést požadavek
zohlednění zdravotních specifik – zrakového, sluchového či tělesného postižení, chronického
onemocnění, duševního onemocnění a specifických poruch učení. V elektronické přihlášce
pak stačí zatrhnout příslušné políčko. Na základě tohoto vyjádření se s uchazečem spojí
pracovníci Univerzitního centra podpory pro studenty se specifickými potřebami, dohodnou si
s ním osobní schůzku a projednají potřebné náležitosti.
3. Uchazeči, kteří se ucházejí o studium na Fakultě životního prostředí UJEP v rámci
programu Sokrates/Erasmus, se přijímají bez přijímacích zkoušek na základě podepsané
dohody, tzv. Bilateral Agreement.
4. Zápisy uchazečů přijatých ke studiu se budou konat v září 2017. Přesněný termín bude
uveden v pozvánce k zápisu do studia. Nedostavení se k zápisu je posuzováno jako vyjádření
rezignace na studium oboru, do něhož byl student přijat. Při zápisu je podle vnitřních předpisů
univerzity nutná osobní účast uchazeče, popřípadě jeho zástupce s úředně ověřenou plnou
mocí opravňující k administrativním úkonům.
5. Informace o přijímacím řízení jsou zveřejňovány na webových stránkách:

http://stag.ujep.cz/
http://ujep.cz/
http://fzp.ujep.cz

VI.
Bližší podmínky přijetí uchazečů o bakalářské studium
1. Uchazeči o studium bakalářského studijního oboru budou přijímáni bez přijímacích
zkoušek.
2. Ke studiu v bakalářském studijním oboru budou přijati uchazeči, kteří splnili nutné
podmínky přijetí ke studiu, viz Kap. III, odst. 4 a kap. IV.
3. Pořadí uchazečů splňujících podmínky k přijetí ke studiu nebude stanoveno.
4. Pokud je uchazeč přihlášen na více forem studia a splňuje podmínky přijetí do více jeho
forem, rozhodne děkan fakulty, do kterého oboru a formy bude uchazeč přijat, podle naplnění
studijního oboru, forem studia a podle kapacitních možností fakulty.
5. Termín pro zpracování přihlášek k bakalářskému studiu a ověření splnění podmínek
k přijetí ke studiu je stanoven na 1. září 2017. Po tomto termínu bude do 2 týdnů výsledek
přijímacího řízení zveřejněn na webových stránkách UJEP: http://stag.ujep.cz/.
6. 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.
7. Termíny a podmínky, za nichž je možno nahlédnout do všech materiálů, které mají význam
pro rozhodnutí o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 5 zákona o VŠ je 18. září 2017, FŽP, č. dv.
209, v době 9.00 – 11.00 hod., uchazeč se musí dostavit osobně.

VI.
Stanovení pořadí uchazečů o navazující magisterské studium
1. Ke studiu navazujícího magisterského oboru může být přijat absolvent jakéhokoliv typu
studijního programu.
2. 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, do
kterého oboru a formy bude uchazeč přijat, podle naplnění studijního oboru, forem studia a
podle kapacitních možností fakulty.
3. Děkan fakulty může rozhodnout, že při přijímání ke studiu bude dána přednost uchazečům,
kteří ještě na fakultě neabsolvovali studijní program nebo jeho část.
4. Při přijímacím řízení budou rozhodujícími kritérii prospěch ve vysokoškolském studiu,
hodnocení státní závěrečné zkoušky, kvalifikační práce a maximální počet přijímaných
uchazečů do oboru.
5. Ze všech přihlášených bude sestaveno pořadí uchazečů zpracované na základě jejich
studijních výsledků. Pořadí uchazečů je určeno průměrem ze dvou dílčích průměrů: a –
průměr známek za bakalářské nebo jiné vysokoškolské studium bez státní závěrečné
zkoušky, b – průměr známek ze státní závěrečné zkoušky a známky z obhajoby
kvalifikační práce. Rozhoduje pořadí nejlepších.
6. Termín pro zpracování přihlášek k navazujícímu magisterskému studiu a ověření splnění
podmínek k přijetí je stanoven na 1. září 2017. Po tomto termínu bude do 2 týdnů výsledek
přijímacího řízení zveřejněn na internetových stránkách UJEP v Ústí n. L.

7. 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.
8. Termíny a podmínky, za nichž je možno nahlédnout do všech materiálů, které mají význam
pro rozhodnutí o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 5 zákona o VŠ je 18. září 2017, FŽP, č. dv.
209, v době 9.00 – 11.00 hod., uchazeč se musí dostavit osobně.
V Ústí nad Labem, 3. 4. 2017
Ing. Martin Neruda, Ph.D.
děkan fakulty
Schváleno Akademickým senátem FŽP UJEP dne: 12. 4. 2017

