Děkan fakulty strojní ZČU v Plzni vypisuje

2. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2015/2016
Termín podání přihlášek:

do 14. 8. 2015

Přihlášky
lze
podávat
pouze
elektronicky
od
12.5.2014
http://eprihlaska.zcu.cz.
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Brandová, tel.: 377 638 010, e-mail: brandova@fst.zcu.cz
Administrativní poplatek: 500,- Kč
č.účtu: 4811530257/0100 (Komerční banka Plzeň – město), v.s.: 2175000115, k.s.: 558 (platba bankovním
převodem) / 379 (platba složenkou), s.s.: číslo vygenerované po odeslání e-přihlášky (oborové číslo).
Potvrzení o správně provedené platbě a jejím spárování s přihláškou dostane uchazeč e-mailem.
Doklady a dokumenty požadované u přijímacího pohovoru:
 uchazeči o bakalářský studijní program:
- absolventi středních škol: originály všech výročních vysvědčení ze střední školy včetně
maturitního, doklad totožnosti
- absolventi / studenti vysokých škol: originál diplomu a dodatku k diplomu + kopie k založení (popř.
potvrzený výpis absolvovaných předmětů), doklad totožnosti
 uchazeči o navazující magisterský studijní program:
- absolventi FST ZČU (státnice v srpnu 2015) – index (popř. výpis absolvovaných předmětů)
- ostatní absolventi VŠ - originál diplomu (popř. potvrzení o ukončeném bakalářském / magisterském
studiu) a výpis všech absolvovaných předmětů (dodatek k diplomu) + kopie, doklad totožnosti
 zahraniční uchazeči (netýká se občanů Slovenské republiky):
- nostrifikace dosaženého vzdělání (středoškolské / vysokoškolské)
- úřední překlad dokladů do češtiny (vysvědčení / diplom), pokud nejsou originály v angličtině
- doklad o znalosti češtiny (minimální úroveň B1), chce-li studovat v češtině
- kopie pasu (osobní údaje), povolení k dočasnému nebo trvalému pobytu na území ČR

Uchazeči nebudou obesíláni písemnou pozvánkou!
Potvrzení o přijetí přihlášky a zařazení do přijímacího řízení dostanete e-mailem. Dostavte se k přijímacímu
pohovoru v níže uvedených termínech. Absencí se vyřadíte z přijímacího řízení!

Termíny přijímacích pohovorů:

1. – 2. 9. 2015

Místo konání: posluchárna UP 108 (přízemí budovy FST, Univerzitní 22, Plzeň-Bory)
 uchazeči o studium v navazujícím magisterském studijním programu
(dokončené bakalářské studium podmínkou)
příjmení A-L
příjmení M-Ž
od 13:00 hod.
 uchazeči o studium v navazujícím magisterském studijním programu,
kteří již na FST program N2301 studovali
 uchazeči o studium v bakalářském studijním programu, kteří již na FST studovali
(s sebou pouze doklad k prokázání totožnosti - OP / index)
 uchazeči o studium v bakalářském studijním programu, kteří se na FST hlásí poprvé
absolventi / studenti z jiné VŠ + zahraniční uchazeči
uchazeči ze střední školy (maturita podmínkou)

1. 9. 2015
od 9:00 hod.
1. 9. 2015
od 12:00 hod.
2. 9. 2015
od 8:00 hod.
2. 9. 2015
od 10:00 hod.
od 13:00 hod.

Zasedání přijímací komise: 4. 9. 2015
Rozhodnutí přijímací komise bude k dispozici od 7. 9. na www.pr.zcu.cz pod osobním přístupovým kódem.
 uchazeči, kteří budou skládat maturitní zkoušku v podzimním termínu
(dokončené středoškolské studium podmínkou)

14. 9. 2015
od 12:00 hod.

Zasedání přijímací komise: 15. 9. 2015
Rozhodnutí přijímací komise bude k dispozici od 15.9. na www.pr.zcu.cz pod osobním přístupovým kódem.
Přijatí uchazeči budou zapsáni ke studiu v termínech dle pokynů na www.fst.zcu.cz.

V Plzni dne 11. 5. 2015
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