Podmínky přijímacího řízení ke studiu
v navazujícím magisterském studijním programu N2301-Strojní inženýrství
na Fakultě strojní ZČU v Plzni v akademickém roce 2019/2020
I.
Studijní program
Uchazeč se podáním přihlášky (přihlášek) hlásí na jeden nebo více studijních oborů navazujícího
magisterského studijního programu N2301-Strojní inženýrství (standardní doba studia 2 roky) se
stanovením priorit pro jednotlivé obory.
Nabízené obory a možná forma studia:
•
•
•
•
•
•
•
•

Dopravní a manipulační technika – prezenční / kombinovaná forma studia
Konstrukce zdravotnické techniky – pouze prezenční forma studia
Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie – prezenční / kombinovaná forma studia
Průmyslové inženýrství a management – prezenční / kombinovaná forma studia
Stavba energetických strojů a zařízení – pouze prezenční forma studia
Stavba jaderně energetických zařízení – pouze prezenční forma studia
Stavba výrobních strojů a zařízení – prezenční / kombinovaná forma studia
Strojírenská technologie – technologie obrábění – prezenční / kombinovaná forma studia

Studovat je možné na FST v Plzni v jazyce:

českém
anglickém

(bez poplatku)
(za poplatek)

Uchazeči o studium mají možnost seznámit se s jednotlivými obory studia na webu fakulty
(http://fst.zcu.cz/pro-uchazece/), univerzity (http://www.zcu.cz/study/applicants/), či během tradičního
Dne otevřených dveří pořádaného fakultou dne 30. 1. 2019 (středa).
Kapacita pro přijetí nových studentů: 160
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II.
Podmínky přijetí ke studiu
Do stanoveného termínu je nutno:
1. podat přihlášku
2. zaplatit administrativní poplatek 500,- Kč
3. doručit požadované přílohy na studijní oddělení fakulty
4. dosáhnout minimálního požadovaného stupně předchozího vzdělání
Výše uvedené je popsáno podrobněji v následujících kapitolách.
Nebude-li splněna některá z výše uvedených podmínek (body 2-4), přijímací řízení bude zastaveno.
Uchazeči o studium jsou přijímáni bez přijímací zkoušky po posouzení jejich předchozího vysokoškolského
studia až do naplnění volné kapacity. První semestr studia je koncipován jako prodloužené přijímací řízení,
kdy uchazeči prokáží své schopnosti studovat zvolený obor.
Kritéria pro přijetí:
a) Úspěšné dokončení studijního programu na FST ZČU v Plzni. Uchazeči jsou přijímáni na preferovaný
obor.
b) Úspěšné dokončení studijního programu na jiné fakultě ZČU nebo na jiné vysoké škole v ČR.
Uchazeči jsou přijímáni na preferovaný obor na základě doložení svého předchozího VŠ studia
s přihlédnutím k jejich studijním výsledkům.
c) Úspěšné dokončení studijního programu na jiné vysoké škole mimo ČR. Uchazeči jsou přijímáni na
preferovaný obor na základě doložení svého předchozího VŠ studia včetně nostrifikace* a znalosti
českého jazyka, resp. anglického jazyka (minimální požadovaná úroveň je B1).
*Informace k nostrifikaci na webu http://www.zcu.cz/study/studium-vyuka/nostrif.html
d) Uchazeči o opakované přijetí po předchozím neúspěšném studiu programu N2301 na FST
jsou přijímáni na preferovaný obor, děkan však posoudí jejich dosavadní studium na FST. Kritériem
pro přijetí je dosažení v průměru alespoň 30 kreditů za ukončený akademický rok, dále počet let
studia na fakultě v daném programu a počet předchozích přijetí v daném programu.

Podrobné informace k přijímacímu řízení jsou uchazečům k dispozici na http://fst.zcu.cz/pro-uchazece/.

III.
Podání přihlášky ke studiu
Uchazeč podává přihlášku ke studiu vyplněním elektronického formuláře (odkaz najde na www.zcu.cz, nebo
na www.fst.zcu.cz). Ve výjimečných případech je možné podat papírovou přihlášku doručením na kontaktní
adresu fakulty.
V přihlášce je třeba vyplnit všechny požadované údaje. Cizinec je povinen uvést bydliště v České republice.
Uchazeč vyplní své předchozí/současné VŠ studium.
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Pravdivost vyplněných údajů potvrdí uchazeč svým datovaným podpisem pod prohlášením na 3. straně.
V případě podání e-přihlášky je proto třeba vytisknout její zkrácenou verzi a podepsanou doručit na
kontaktní adresu do pěti dnů.
Mezní termín pro podání přihlášky je v 1. kole 31. 5. 2019, ve 2. kole (pokud bude děkanem vyhlášeno)
12. 8. 2019.

IV.
Zaplacení administrativního poplatku
Nutnou podmínkou pro přijetí a registraci přihlášky je úhrada administrativně správního poplatku, který činí
500,- Kč a je v kterékoliv fázi přijímacího řízení nevratný. V případě podání přihlášek na více oborů programu
N2301 je uhrazení poplatku požadováno jen u přihlášky s prioritou 1.
Poplatek je možné uhradit bezhotovostním převodem z účtu, hotově v bance či v pokladně ZČU, případně
složenkou.

Bankovní spojení (pro platby v CZK):
částka:
číslo účtu:
kód banky:
IBAN:
variabilní symbol:

500 Kč
4811530257
0100
CZ81000000004811530257
2175000119
konstantní symbol: 0558 (bankovním převodem) / 0379 (složenkou)
specifický symbol: vygenerované oborové číslo přihlášky u elektronicky podané přihlášky
rodné číslo uchazeče bez lomítka u přihlášky podané v listinné podobě
pro platy ze zahraničí v EUR:
číslo účtu:
4845500267 / 0100
IBAN:
CZ0401000000004845500267
(poplatek hradí vždy odesílatel)
Informace o účtu:
adresa příjemce:
název a sídlo peněžního ústavu:

ZČU, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň
Komerční banka Plzeň – město

Doklad o zaplacení požadujeme u listinné přihlášky (oranžový formulář). U elektronicky podané přihlášky
není při správně zadané platbě nutný, platba se s přihláškou spáruje automaticky.
Mezní termín pro uhrazení poplatku (tj. spárování platby s přihláškou) je v 1. kole 7. 6. 2019, ve 2. kole
(pokud bude děkanem vyhlášeno) 16. 8. 2019.
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V.
Termíny přijímacího řízení
Společný „Den otevřených dveří“ Fakulty strojní, Fakulty aplikovaných věd a Fakulty
elektrotechnické:
30. 1. 2019 (středa) od 08.30 hod. v areálu Západočeské univerzity v Plzni na Borech.

1. kolo PŘ:
Konečný termín podání přihlášky ke studiu

31. 5. 2019

Konečný termín pro uhrazení
administrativního poplatku (spárování platby
s přihláškou)

7. 6. 2019

Konečný termín pro doložení požadovaných
příloh k přihlášce na Studijní oddělení FST

7. 6. 2019

Konečný termín pro doložení úspěšného
dokončení Bc. studia, pokud je studium
dokončeno v roce 2019 (diplom/potvrzení o
absolvování VŠ studia), a/nebo nostrifikace
zahraničního studia na SO FST
Rozhodnutí děkana

21. 6. 2019

28. 6. 2019

2. kolo PŘ (pokud bude děkanem vyhlášeno):
Konečný termín podání přihlášky ke studiu

12. 8. 2019

Konečný termín pro uhrazení
administrativního poplatku (spárování platby
s přihláškou)

16. 8. 2019

Konečný termín pro doložení požadovaných
příloh k přihlášce na Studijní oddělení FST

16. 8. 2019

Rozhodnutí děkana

30. 8. 2019

Konečný termín pro doložení úspěšného
dokončení Bc. studia, pokud je studium
dokončeno v září 2019 (diplom/potvrzení o
absolvování VŠ studia), a/nebo nostrifikace
zahraničního studia na SO FST

13. 9. 2019

Rozhodnutí děkana – náhradní termín

13. 9. 2019
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VI.
Dosažení minimálního požadovaného stupně předchozího vzdělání
(§ 48 odst. 1 Zákona o vysokých školách)
Podmínkou přijetí ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu je dosažení středního
vzdělání s maturitní zkouškou a řádně ukončené VŠ studium (státní závěrečná zkouška) v kterémkoli
studijním programu, ideálně technického zaměření.

VII.
Požadované přílohy k přihlášce
Požadované přílohy k elektronické / listinné přihlášce je třeba doručit osobně či poštou v daném termínu
na kontaktní adresu:
Děkanát Fakulty strojní ZČU v Plzni
studijní oddělení
k rukám Mgr. Kateřiny Brandové
Univerzitní 22
306 14 Plzeň
Uchazeči jsou povinni doložit:
1) vyplněnou, vytištěnou a podepsanou zkrácenou verzi elektronické přihlášky (strana 1 a 3)
2) doklady o předchozím studiu, jsou-li požadovány (viz kapitola VIII)
3) podepsaný formulář „Diferenční zkoušky“ s vyplněnými údaji o uchazeči k přihlášce
na program N2301 s prioritou 1
4) doklad o zaplacení administrativního poplatku, pokud byla podána listinná, nikoli elektronická
přihláška, nebo pokud byla u elektronické přihlášky platba provedena jinak než bezhotovostním
převodem, či při zadání jiných, než předepsaných platebních údajů
5) doklad o znalosti češtiny nebo angličtiny (podle typu studia), jedná-li se o cizince (neplatí pro občany
Slovenska) bez přiděleného trvalého pobytu - může být prominuto, pokud uchazeč prokazatelně ovládá
češtinu, resp. angličtinu alespoň na požadované úrovni B1 (např. pokud již studoval nebo studuje na
vysoké škole v ČR a toto studium či absolvování předmětu český jazyk doloží). Bude posouzeno
individuálně.
Doklad prokazující požadovanou znalost českého, resp. anglického jazyka lze získat po domluvě na Ústavu
jazykové přípravy (ÚJP) na ZČU v Plzni za poplatek.
6) kopie pasu s osobními údaji a povolením k pobytu, jedná-li se o cizince
Lékařské potvrzení ani potvrzení zaměstnavatele fakulta nepožaduje. Uchazeč má však možnost
v e-přihlášce upozornit na specifické vzdělávací potřeby (zdravotní postižení, dyslexie apod.) a doložit toto
lékařskou zprávou. Následně bude kontaktován příslušným oddělením s nabídkou pomoci při studiu.
Termín pro doložení požadovaných příloh je v 1. kole do 7. 6. 2019, ve 2. kole (pokud bude děkanem
vyhlášeno) do 16. 8. 2019.
Uchazeči, kteří dokončují VŠ studium v akademickém roce 2018/2019, doloží úředně ověřený doklad o
absolvování do 21. 6. 2019, nejpozději však 13. 9. 2019.
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VIII.
Požadované doklady předchozího studia
Uchazeči, kteří se hlásí do navazujícího magisterského studijního programu:
a) po úspěšném dokončení studia v programu B2301 / B2341 / N2301 na FST ZČU v Plzni - fakulta
nepožaduje žádný doklad o předchozím studiu, výsledky studia budou ověřeny dle údajů v IS/STAG
b) po předchozím neúspěšném studiu programu N2301 na FST k opakovanému přijetí
§

pokud uchazeč absolvoval bakalářské studium na FST, fakulta nepožaduje žádný doklad
o předchozím studiu, výsledky studia budou ověřeny dle údajů v IS/STAG

§

pokud uchazeč absolvoval bakalářské studium na jiné VŠ, doloží znovu výpis předmětů
absolvovaných v rámci tohoto studia; výsledky studia na FST budou ověřeny dle údajů
v IS/STAG

c) z jiné vysoké školy v ČR/SR
§

úředně ověřená kopie diplomu a dodatku k diplomu, případně potvrzení školy o úspěšném
absolvování studia a školou potvrzený výpis absolvovaných předmětů

d) z vysoké školy absolvované mimo ČR či SR
§

úřední překlad výpisu všech zkoušek a jejich výsledků z předcházejícího VŠ studia, resp. kopie
„Dodatku k diplomu“ (Diploma Supplement), popř. jejich obdoby, včetně případného převodu
na českou klasifikační stupnici

§

nostrifikace titulu „bakalář“ (Bc.), případně vyššího stupně VŠ studia, (neplatí pro uchazeče
ze zemí, s nimiž má ČR smlouvou o uznávání dosaženého vzdělání)

IX.
Vyrozumění uchazečů o výsledku přijímacího řízení
O přijetí do studijního programu rozhoduje děkan Fakulty strojní ZČU v Plzni.
Výsledek přijímacího řízení je umístěn na web (pr.zcu.cz) do 24 hodin po termínu zasedání přijímací komise
děkana FST.
Písemné rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení obdrží uchazeč do 30 dnů po termínu přijímacího řízení
zásilkou do vlastních rukou osobním převzetím u zápisu, nebo zaslanou na adresu trvalého pobytu, případně
na korespondenční adresu uvedenou v přihlášce.
Nepřijatý uchazeč má právo podat písemnou žádost o přezkoumání rozhodnutí (zákon č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách, § 50 odst. 7), totéž platí při zastavení přijímacího řízení.

X.
Závěrečné ustanovení
Tato pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu byla schválena v souladu s § 27 odst. 1
písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, Akademickým senátem FST ZČU v Plzni dne 10. 10.
2018.
doc. Ing. Milan Edl, Ph.D.
děkan FST ZČU v Plzni
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