Fakulta elektrotechnická
V Plzni dne 1. března 2005

VYHLÁŠKA DĚKANA FEL č. 8 - 2004/05
O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ DO NAVAZUJÍCÍHO MGR. STUDIA
FEL ZČU V PLZNI PRO AK. R. 2005/06
Přihlášky do studia v navazujícím magisterském studijním programu Elektrotechnika a
informatika (dělí se na 7 studijních oborů) na FEL ZČU v Plzni pro ak. rok 2005/06 je nutné
podat na děkanát FEL
nejpozději do 1. dubna 2005.
Formulář „Přihláška do navazujícího Mgr. studia FEL“ je odlišný od standardní přihlášky na
vysokou školu a je možné ho získat na studijním odd. nebo v elektronické podobě na adrese
www.fel.zcu.cz.
Současně s přihláškou je nutné zaplatit poplatek 500,- Kč na číslo účtu KB Plzeň-město
4811530257/0100 variabilní symbol 2275000105, specifický symbol je celé rodné číslo
uchazeče bez lomítka. Doklad o zaplacení nalepte na zadní stranu přihlášky.
Studenti, kteří studovali Bc. studium na jiné fakultě, nežli je FEL ZČU v Plzni, přiloží
k přihlášce „výpis průběhu studia“, příp. kopii diplomu a závěrečné vysvědčení.
Student může na 1 přihlášce označit až 3 studijní obory s uvedením pořadí zájmu.
Kritéria pro přijetí jsou stanovována samostatně pro jednotlivé studijní obory. Základními
rozhodujícími údaji jsou:
1. Studijní výsledky v průběhu bakalářského studia a celkový vážený studijní průměr.
2. Výsledek obhajoby závěrečné Bc. práce a státní závěrečné zkoušky.
3. Standardnost v průběhu Bc. studia včetně státní závěrečné zkoušky. (Mezi studenty
současného 3. ročníku budou preferováni ti, kteří vykonají SZZ v červnu 2005).
4. Vztah k oboru, dosavadní prokazatelná odborná činnost, práce na katedře, účast
v odborných soutěžích, publikace apod. (Nutno doložit).
5. Stanovisko oborové přijímací komise na základě ústního přijímacího pohovoru nebo
posouzení materiálů.
Ústní přijímací pohovory (netýká se uchazečů přijatých na základě písemných materiálů) se
uskuteční po vykonání státních závěrečných zkoušky, a to v období 7. – 12. 7. 2005 a náhradní
termín v první dekádě září 2005.
Na základě výše uvedených údajů navrhne hlavní přijímací komise FEL děkanovi
závěrečné stanovisko.
Uchazeči o navazující Mgr. studium obdrží rozhodnutí děkana o výsledku přijímací zkoušky
do 20. 7. 2005, resp. v náhradním termínu do 15. 9. 2005.
Proti tomuto rozhodnutí může uchazeč podat písemně žádost o přezkoumání rozhodnutí
doloženou správním poplatkem 100,- Kč a adresovanou děkanovi FEL.
Studenti přijatí do navazujícího Mgr. studia si vykonají předzápis a zapíší se do ak. roku
2005/06 v termínu daném samostatnou vyhláškou děkana, resp. uvedeném v rozhodnutí o
přijetí.
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děkan FEL

