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)
stanovuji
PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU
NA FAKULTĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM
PRO AKADEMICKÝ ROK 2005/2006
I.
Studijní programy a studijní obory
Pro akademický rok 2005/2006 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,
místo výuky Ústí nad Labem a Most,
2. v akreditovaném bakalářském studijním programu Inženýrská ekologie, ve studijních
oborech Ochrana životního prostředí v průmyslu, forma studia prezenční a
kombinovaná, místo výuky Ústí nad Labem a Vodní hospodářství, forma studia
prezenční a kombinovaná, místo výuky Ústí nad Labem a Litvínov,
3. v akreditovaném navazujícím magisterském studijním programu Ekologie a ochrana
prostředí, ve studijním oboru Odpadové hospodářství, forma studia prezenční, místo
výuky Ústí nad Labem.
II.
Maximální počty přijímaných studentů
S ohledem na kapacitní možnosti fakulty se do prvního ročníku akademického roku
2005/2006 přijme ve studijním programu:
• Ekologie a ochrana prostředí, obor Ochrana životního prostředí - max. 300 studentů,
• Inženýrská ekologie, obor Ochrana životního prostředí v průmyslu - max. 150 studentů,
• Inženýrská ekologie, obor Vodní hospodářství - max. 150 studentů,
• Ekologie a ochrana prostředí, obor Odpadové hospodářství - max. 50 studentů
III.
Přihláška ke studiu
Termín podání přihlášek:
do 28. 2. 2005 - bakalářské studijní programy, prezenční forma
do 15. 3. 2005 - bakalářské studijní programy, kombinovaná forma
do 31. 3. 2005 - navazující magisterský studijní program, prezenční forma
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1. Písemná „Přihláška ke studiu na VŠ“ musí být podána na předepsaném tiskopise (tiskopis
SEVT 49 145 0, VSP/72/17912) ve stanovených lhůtách, a to poštou na adresu fakulty
nebo přímo na podatelně fakulty. Lhůta je zachována, byla-li prokazatelně zásilka
obsahující písemnou přihlášku dána k poštovní přepravě nejpozději dne 28. 2. 2005, (15.
3. 2005, 31. 3. 2005), nebo téhož dne podána na podatelně fakulty.
2. Uchazeči, kteří chtějí studovat obor Ochrana životního prostředí na fakultním pracovišti
v Mostě, vyplní v kolonce „fakulta“: Fakulta životního prostředí - Most. Uchazeči, kteří
chtějí studovat obor Vodní hospodářství na fakultním pracovišti v Litvínově, vyplní
v kolonce „fakulta“: Fakulta životního prostředí - Litvínov. Pokud uchazeč v přihlášce
neuvede místo výuky, bude automaticky zařazen na pracoviště v Ústí nad Labem.
3. Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu na vysoké škole se nevyžaduje.
4. Na „Přihlášku ke studiu na VŠ“ je nutné nalepit doklad o úhradě poplatku za přijímací
řízení (čl. IV).
5. Uchazeč, který na Fakultě životního prostředí UJEP absolvoval (nebo v době podání
přihlášky studuje) studijní program nebo jeho část, je povinen tuto skutečnost uvést
v „Přihlášce ke studiu na VŠ“ v části „Předchozí studium na vysoké škole“. Pokud
uchazeč tuto skutečnost v přihlášce neuvede, může být v důsledku tohoto jednání na
základě § 67 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění platných předpisů, v případě přijetí
vyloučen ze studia.
IV.
Poplatek za přijímací řízení
1. Poplatek činí 500,-- Kč za každý přihlášený studijní obor a formu.
2. Poplatek se hradí poštovní poukázkou nebo převodem ve prospěch účtu Univerzity J. E,
Purkyně v Ústí nad Labem, číslo účtu 1133411/0710, konstantní symbol při platbě
poštovní poukázkou 0379 a při platbě převodem 0308, variabilní symbol 4301.
Převodová pošta je 400 01 Ústí nad Labem. Platby v hotovosti a peníze zaslané poštovní
poukázkou typu C fakulta nepřijímá.
3. V případě pochybností je uchazeč povinen úhradu řádně prokázat.
4. Poplatek je splatný ke dni podání přihlášky ke studiu. V případě neuhrazení poplatku
řádně a včas se přijímací řízení nezahájí.
5. Poplatek je v kterékoli fázi přijímacího řízení nevratný.
V.
Podmínky přijetí ke studiu do bakalářského studia
1. Termín konání přijímací zkoušky: 6. – 10. června 2005
náhradní termín: 16. - 17. června 2005
2. Ke studiu v přihlášeném studijním oboru může být přijat absolvent střední školy, který
úspěšně složil maturitní zkoušku. Složení maturitní zkoušky je třeba prokázat úředně
ověřenou kopií maturitního vysvědčení, kterou je nutné doručit na adresu fakulty do
dne konání přijímacích zkoušek včetně. Nedoručení vysvědčení řádně a včas je
považováno za nesplnění jedné z podmínek k přijetí ke studiu na fakultě.
3. Povinnou součástí přijímacího řízení na fakultě je přijímací zkouška – písemný test
z chemie a biologie. Požadují se znalosti na úrovni gymnaziální látky. Pokud se uchazeč
hlásí ke studiu více libovolných oborů, absolvuje přijímací zkoušku pouze jednou a
výsledek je mu zaznamenán ke každému přihlášenému oboru a formě studia. Na základě
výsledků testů je sestaveno konečné pořadí uchazečů v každém oboru a formě studia a dle
místa výuky samostatně.
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4. Jednotlivé testy z chemie a biologie jsou ohodnoceny maximálně 50 body. Rozhodujícím
kritériem je součet dosažených bodů z obou testů. Uchazeč složí úspěšně přijímací
zkoušku v případě dosažení minimálně 25 bodů z maximálního počtu 100 bodů, přičemž
musí v každém testu dosáhnout minimálně 10 bodů.
5. Pro přijetí uchazeče je rozhodující pořadí uchazečů sestavené v jednotlivých oborech a
formách studia a dle místa výuky podle dosaženého počtu bodů a maximální počet
přijímaných uchazečů do studijních programů a oborů. V případě dosažení shodného
počtu bodů více uchazeči na rozhodných místech pořadí bude brán ohled na výsledky
středoškolského studia (průměrný prospěch ze všech předmětů za všechny ročníky bez
výsledku maturity).
6. Pokud je uchazeč přihlášen na více oborů či forem studia a splňuje podmínky přijetí do
více libovolných oborů či formy, rozhodne děkan fakulty, do kterého oboru (oborů) a
formy bude uchazeč přijat.
7. Děkan fakulty může rozhodnout, že při přijímání ke studiu bude dána přednost
uchazečům, kteří ještě na fakultě neabsolvovali studijní program nebo jeho část.
8. Pokud se do paralelně vyučovaných studijních programů a oborů zapíše 20 a méně
uchazečů, bude studium otevřeno přednostně v Ústí nad Labem.
9. V rámci přijímacího řízení se nepřihlíží k žádným jiným podmínkám.
VI.
Podmínky přijetí ke studiu do navazujícího magisterského studia
1. Termín konání přijímací zkoušky: 17. června 2005
2. Ke studiu navazujícího magisterského oboru Odpadové hospodářství může být přijat
absolvent jakéhokoliv bakalářského studijního programu a oboru vyučovaného na Fakultě
životního prostředí UJEP či absolvent jiného příbuzného bakalářského studijního
programu, který úspěšně složil státní závěrečnou zkoušku včetně obhajoby bakalářské
práce.
3. Absolvent bakalářského studia musí k přihlášce přiložit úředně ověřenou kopii diplomu
a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce a dále 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 do dne konání přijímacích zkoušek včetně.
Toto ustanovení se nevztahuje na absolventy FŽP UJEP. Nedoručení diplomu,
vysvědčení a výpisu absolvovaných předmětů řádně a včas je považováno za nesplnění
jedné z podmínek k přijetí ke studiu na fakultě.
4. Absolventi FŽP UJEP všech bakalářských studijních oborů budou přijímáni bez
přijímací zkoušky. Absolventi jiných příbuzných bakalářských studijních programů a
oborů budou přijímáni na základě přijímací zkoušky. Příbuznost oboru je posuzována
na základě absolvovaných bloků předmětů VŠ studia biologie (např. Botanika, Zoologie,
Mikrobiologie), chemie (např. Obecná chemie, Analytická chemie, Chemie ŽP,
Toxikologie) a ekologie (např. Obecná ekologie, Krajinná ekologie, Ochrana přírody a
krajiny).
5. Přijímací zkouška proběhne formou ústního zkoušení. Požadují se znalosti na úrovni státní
závěrečné zkoušky bakalářského studia oboru Ochrana životního prostředí (Ekologie a
ochrana životního prostředí, Technologie ochrany životního prostředí).
6. 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.
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7. 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.
8. V rámci přijímacího řízení se nepřihlíží k žádným jiným podmínkám.

V Ústí nad Labem dne 3. 2. 2005

Doc. Ing. Josef Seják, CSc.
děkan fakulty

Schváleno Akademickým senátem FŽP UJEP dne:
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