
             

 

TISKOVÁ ZPRÁVA                                                 Ústí nad Labem 12. 3. 2020 
 
PŘIJÍMAČKY. ROZSÁHLÝ ZÁKONEM CHRÁNĚNÝ PROCES   
 
Co stojí za webovou ikonkou Vyberte si studium? Je to „jen“ přehled 
nabízených oborů, nebo je to mnohonásobně více? V době, kdy fakulty 
ústecké univerzity J. E. Purkyně přijímají přihlášky ke studiu, už je sice na 
straně univerzity pro aktuální rok relativně hotovo, ale co předchází 
vyhlášení přijímacího řízení? Velké množství zodpovědné institucionální 
práce.   
 
Vysoké školy jsou nejvyššími články vzdělávací soustavy a jako takové 
uskutečňují studijní programy bakalářského, magisterského a doktorského typu.  
 
„Právo udělit akreditaci studijnímu programu přísluší výhradně Národnímu 
akreditačnímu úřadu pro vysoké školství, od roku 2016 si však vysoké školy, které 
získaly institucionální akreditaci, mohou studijní programy také samy schvalovat,“ 
vysvětluje rektor UJEP doc. Martin Balej. 
 
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem získala od Národního akreditačního 
úřadu pro vysoké školství institucionální akreditaci 16. srpna 2019, a to na 
dobu 10 let pro celkem 5 oblastí vzdělávání: Historické vědy (Bc, Mgr., Ph.D.), 
Neučitelská pedagogika (Bc, Mgr.), Učitelství (Bc, Mgr.), Vědy o Zemi (Bc, Mgr.)  
a Tělesná výchova a sport; kinantropologie (Bc.). Na základě tohoto oprávnění si 
tak již od podzimu 2019 sama schvaluje studijní programy, které chce v těchto 
oblastech uskutečňovat, a to prostřednictvím Rady pro vnitřní hodnocení UJEP, 
kterou si pro dané účely zřídila.  
 
„V získaných oblastech vzdělávání byly studijní programy doposud uskutečňovány 
na třech fakultách UJEP – filozofické, pedagogické a přírodovědecké. Nově se 
k nim přiřadila i fakulta životního prostředí, která ve spolupráci s přírodovědeckou 
fakultou vůbec jako první na univerzitě otevřela studijní program schválený radou 
pro vnitřní hodnocení,“ říká prorektorka pro studium RNDr. Alena Chvátalová, 
Ph.D.   
 
Kromě tohoto interního schvalování studií předkládá UJEP desítky dalších 
akreditačních žádostí na akreditační úřad. V případě regulovaných povolání 
k tomu navíc musí vždy doložit souhlas příslušného ministerstva, neboť bez 
tohoto souhlasu by budoucí zdravotnické, sociální nebo pedagogické pracovníky 
nemohla vzdělávat.  
 
„S tím spojená administrativní zátěž je opravdu nemalá. Znamená to, že vedle 
správního řízení, které je vedeno na akreditačním úřadu, probíhají další řízení na 
příslušných ministerstvech, a to i v případě, kdy si studijní programy schvaluje 
vysoká škola sama,“ vysvětluje dr. Chvátalová.    
 
I přes tuto zátěž je UJEP v oblasti akreditací úspěšná a v letošním přijímacím 
řízení tak opět obohacuje nabídku otevíraných studií.  
 
Úplnou novinkou je bakalářský program Aplikovaná geoinformatika na fakultě 
životního prostředí, který připravuje geoinformatiky pro veřejnou správu (např. pro 
ochranu přírody a krajiny, katastr nemovitostí, územní samosprávu) a soukromý 
sektor (např. pro geodetické firmy, fotogrammetrické firmy, správu geodat). 
 
Další novinkou je bakalářský program Matematika ve firmách a veřejné správě 
na přírodovědecké fakultě, jehož absolventi se uplatní zejména jako datoví 
analytici ve finančních ústavech, pojišťovnách, logistice, obchodních 
společnostech nebo veřejné správě.  
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MY JSME UJEP 
 

Od loňského roku je rovněž nabízeno bakalářské studium Konstrukce strojů  
a zařízení na fakultě strojního inženýrství, jehož absolventi jsou připravováni pro 
samostatnou práci v konstrukčních laboratořích, v oblasti provozu strojů  
a zařízení, diagnostice a údržbě.    
 
Mottem letošní kampaně pro uchazeče je, kromě identifikace UJEP se severem 
ČR, také „My jsme UJEP. Pojď s námi nově utvářet Ústecký kraj. Staň se 
součástí dobrodružného příběhu. Příběhu UJEP.“ 
 
„Budoucím studentům nabízíme nejen možnost studovat ve stovce studijních 
programů, ale zejména příležitost změnit náš kraj a pomáhat při budování jeho 
téměř dobrodružného příběhu,“ specifikuje rektor UJEP doc. Martin Balej. 
 
Lhůta pro podávání přihlášek do bakalářských a magisterských programů: 
do 27. 3. 2020  FZS    
do 30. 3. 2020  FUD    
do 31. 3. 2020  FŽP, FF, PF, PřF   
do 30. 4. 2020  FSE, FSI    

  
Kampaň pro uchazeče je ve své internetové verzi www.univerzitaseveru.cz 
přehlednými stránkami strukturovanými tak, aby byl výběr studia pro ně co 
nejpřehlednější a maximálně jednoduchý. Úvodní stránka proto zaměřuje 
pozornost pouze do dvou centrálních odkazů – pro nováčky na stránkách UJEP 
na „Výběr studia“ a pro ty, kteří se již pro ústeckou univerzitu rozhodli, na  
„E-přihlášku“. Hlavní stránka ale také nabízí jedinečného pomocníka – odkaz 
„Jak se přihlásit“. Pod ním, v jazyce středoškolákům vlastním, je uložen stručný a 
srozumitelný návod, jak dojít od zájmu o studijní obor přes odeslání přihlášky 
k úspěšnému přijetí ke studiu. 
 
Průvodce přihlášením Jak se přihlásit po realizování procedury odeslání 
vyplněné přihlášky s požadovanými přílohami doporučuje další nezbytný krok 
k úspěšnému přihlášení ke studiu, a to zaplacení poplatku za přijímací řízení. 
Následně uchazeč obdrží již z konkrétní fakulty, na kterou se hlásil, pozvánku na 
přijímací zkoušku, pokud je v přijímacím řízení vypsána.  
 
Fotografie k volnému užití: Stánek UJEP na veletrhu vzdělávání Gaudeamus 
Praha 2020; archiv UJEP  
 
 
Mgr. Jana Kasaničová, tisková mluvčí 
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