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Fakulta strojního inženýrství 
Univerzity J. E. Purkyn ě v Ústí nad Labem 
    
Akademický senát 
funkční období 2016 – 2019 
 
Pasteurova 3334/7    Tel.: 475 285 511 
400 96 Ústí nad Labem   Fax: 475 285 566 
internet: www.fsi.ujep.cz   
 

Zápis z 13. zasedání akademického senátu Fakulty strojního inženýrství UJEP 
 
Datum konání: 7. 11. 2017 
Přítomni:  Ing. Jaromír Cais, Ph.D.; Ing. František Klimenda; Ing. Pavel Kraus; prof. Ing. Jan 
Mádl, CSc.; PhDr. Jan Novotný, Ph.D.; Ing. Blanka Skočilasová, Ph.D.; Ing. Jaroslava 
Svobodová, Ph.D.;  
Nepřítomni: Ing. Jan Kampo; Sofie Žárská 
Hosté: prof. Ing. Štefan Michna, PhD.; Ing. Tomáš Vysloužil, Ph.D.,  
Zapisovatelka: Bc. Šárka Fockeová 
 
Program jednání: 

1. Zahájení 
2. Schválení programu jednání  
3. Volba ověřovatelů zápisu 
4. Ekonomické záležitosti 
5. Návrh na zrušení kateder 
6. Návrh na vznik ústavů 
7. Uvolnění finanční částky z FRIMu FSI 
8. Delegační lístek RVŠ za FSI 
9. Různé 
10. Závěr 

 
Ad 1) Zasedání v 9.00 hod. v budově děkanátu fakulty, zahájil a dále řídil předseda senátu Jan 
Mádl. Konstatoval, že je přítomno sedm členů AS FSI a senát je tudíž usnášeníschopný. 
 
Ad 2) Předseda senátu Jan Mádl předložil ke schválení návrh programu jednání, který byl 
upraven takto: 

1. Zahájení 
2. Schválení programu jednání  
3. Volba ověřovatelů zápisu 
4. Studijní program Energetika 
5. Ekonomické záležitosti 
6. Návrh na zrušení kateder 
7. Návrh na vznik ústavů 
8. Uvolnění finanční částky z FRIMu FSI 
9. Delegační lístek RVŠ za FSI 
10. Schválení Podmínek přijetí ke studiu na FSI pro ak. r. 2018/2019 
11. Různé 
12. Závěr 

 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl schválen[71]. 
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Ad 3) Byl předložen návrh na ověřovatele zápisu z dnešního zasedání AS FSI: Senátoři Pavel 
Kraus a Jan Novotný. 
 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl schválen[72]. 
 
Ad 4) Děkan Štefan Michna informoval o výpovědi, kterou podal doc. Jaroslav Šípal. 
V souvislosti s touto výpovědí se začala fakultou šířit fáma o tom, že bude program zrušen. 
Dále se děkan vyjádřil k situaci v rámci studijního programu Energetika. Akreditační úřad 
vyzval fakultu k odstranění nedostatků. Fakulta má zabezpečit výuku a posílit zastoupení 
kmenových zaměstnanců. Děkan informoval senát o tom, že se připravuje výběrové řízení 
na zabezpečení výuky. 
Předseda senátu Jan Mádl navrhl usnesení k zamezení šíření fámy. 
 
Návrh usnesení [73]: Akademický senát FSI UJEP se obrací na všechny zaměstnance 
fakulty, aby se snažili zabránit šíření fámy, že studijní program Energetika (B3907) na fakultě 
končí. Studijní program nadále pokračuje. Šíří se fáma, že tento studijní program, nejen 
nebude v budoucnosti vyučován, ale také že končí pro studenty, kteří tento obor v současnosti 
studují. Tento studijní program je úspěšný a je o něj zájem. Již pouze fámou můžeme přijít 
o studenty.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl schválen[73]. 
 
 Ad 5) Děkan Štefan Michna informoval senát o ekonomických záležitostech. Viz příloha 
č. 1. Čerpání fakulty je 75,3%. Ve FRIMu FSI je aktuálně 4 220 000,-Kč.  
Senát bere na vědomí. 
 
Ad 6) Děkan Štefan Michna předložil návrh na zrušení kateder fakulty.  
 
Návrh usnesení [74]: Akademický senát Fakulty strojního inženýrství Univerzity 
J. E. Purkyně dle zákona č. 111/98 Sb. § 27 odst. 1 písmene a, ruší tyto katedry: Katedru 
energetiky a elektrotechniky, Katedru strojů a mechaniky a Katedru technologií 
a materiálového inženýrství na Fakultě strojního inženýrství k 31. 12. 2017.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl schválen[74]. 
 
Ad 7) Děkan Štefan Michna předložil návrh na zřízení ústavů.  
Návrh usnesení [75]: Akademický senát Fakulty strojního inženýrství Univerzity 
J. E. Purkyně dle zákona č. 111/98 Sb. § 27 odst. 1 písmene a, schvaluje zřízení dvou ústavů 
na Fakultě strojního inženýrství s platností od 1. 1. 2018. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl schválen[75]. 
 
Předseda senátu informoval o výsledku hlasování na zasedání Kolegia děkana FSI. 
Na základě projednání na kolegiu děkana byly projednány tyto tři názvy: 
A) Ústav mechaniky strojů a energetiky – hlasování KD: pro 1 
B) Ústav strojů a mechaniky – hlasování KD: pro 4 
C) Ústav strojů a energetiky – hlasování KD: pro 4 
 
Návrh usnesení [76]: Akademický senát Fakulty strojního inženýrství Univerzity 
J. E. Purkyně doporučuje zřízení ústavů s názvem: Ústav strojů a energetiky a Ústav 
technologií a materiálů.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl schválen[76]. 
 



3 
 

 
Ad 8) Děkan Štefan Michna požádal Akademický senát o uvolnění finanční částky z FRIMu 
FSI ve výši 73 000,-Kč z důvodu upgradu SW.  
 
Návrh usnesení [77]: Akademický senát Fakulty strojního inženýrství Univerzity 
J. E. Purkyně v Ústí nad Labem schvaluje uvolnění celkové částky 73 000,-Kč na upgrade 
softwaru u mikroskopu Lext Olympus.  
 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl schválen[77]. 
 
Ad 9) Předseda senátu Jan Mádl informoval o dopisu, který obdržel od předsedy AS UJEP, 
v němž vyzývá AS FSI o navržení kandidáta za fakultu do Sněmu Rady vysokých škol. 
Předseda senátu Jan Mádl navrhl kandidáta senátora Jaromíra Caise. 
 
Návrh usnesení [78]: Akademický senát Fakulty strojního inženýrství Univerzity 
J. E. Purkyně v Ústí nad Labem do Sněmu Rady vysokých škol deleguje za Fakultu strojního 
inženýrství Ing. Jaromíra Caise, Ph.D.. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 
Návrh byl schválen [78] 
 
Ad 10) Proděkan Tomáš Vysloužil předložil ke schválení Podmínky přijetí ke studiu na FSI 
pro ak. r. 2018/2019. 
 
Návrh usnesení [79]: Akademický senát Fakulty strojního inženýrství Univerzity 
J. E. Purkyně v Ústí nad Labem schvaluje Podmínky přijetí ke studiu na Fakultě strojního 
inženýrství Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem pro akademický rok 2018/2019. 
 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl schválen[79]. 
 
Ad 11)  
a) Děkan Štefan Michna informoval senát o zahájení projektové dokumentace k výstavbě 
nové budovy CEMMTECH, které proběhlo minulý týden v budově děkanátu FSI.  
 
Ad 12) Předseda senátu Jan Mádl poděkoval přítomným za účast. Dále bylo konstatováno, 
že při dnešním zasedání byla přijata usnesení č. 71 až č. 79.  
 

Zapsala: Šárka Fockeová, v. r.  

Ověřili: Pavel Kraus v. r.  

 Jan Novotný, v. r. 

 
V Ústí nad Labem dne 7. listopadu 2017 
        prof. Ing. Jan Mádl, CSc. 

předseda Akademického senátu FSI UJEP 
 
 
 
Příloha č. 1 Přehled čerpání 
Příloha č. 2 Organizační schéma ústavů 
Příloha č. 3 Žádost o uvolnění finanční částky z FRIMu FSI 
Příloha č. 4 Podmínky přijetí ke studiu na FSI pro ak. r. 2018/2019 
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ÚSTAV  TECHNOLOGIÍ A MATERIÁLOVÉHO 
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  Fakulta strojního inženýrství 

Pasteurova 7, 400 01 Ústí nad Labem 
tel: +420 475 285 534  

fax: +420 475 285 566 
e-mail: petr.majirch@ujep.cz 

web: www.fsi.ujep.cz  
 

Žádost o uvolnění finanční částky z FRIMu FSI  
 
Vážený pane předsedo, 
 
žádám o uvolnění finanční částky ve výši 73 000,-Kč vč. DPH z FRIMu FSI, 
z důvodu up-gradu SW a HW mikroskopu Olympus LEXT OLS 3100, který byl 
zakoupen fakultou v 8/2007. U tohoto zařízení končí po 10ti letech technická 
podpora SW ze strany výrobce. Pokud by na zařízení došlo k rozsáhlému 
poškození ovládacích a měřicích programů, výrobce již negarantuje možnost 
opravy zastaralého SW. Vzhledem k tomu, že zařízení je po technické stránce 
stále plně funkční, nabízí nám výrobce Up-grade SW a HW ve verzi 3 
(vyhodnocovacího a řídícího SW pro stávající OS). Tento Up-grade nám 
zajistí další technický servis a podporu od výrobce na min. dalších 5 -7 let. 
 
Děkuji. 
 
 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
Ing. Petr Marjich, Ph.D., tajemník FSI 
 

Vážený pan 
prof. Ing. Jan Mádl, CSc. 

předseda AS FSI 
FSI UJEP 

 
 

Ústí nad Labem 26. 10. 2017 
 

http://www.fsi.ujep.cz/
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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 a Statutu Fakulty 
strojního inženýrství 

stanovuji  

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU 
NA FAKULTĚ STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ  

UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ nad LABEM 
PRO AKADEMICKÝ ROK 2018/2019 

I. 
Studijní programy a studijní obory 

V akademickém roce 2018/2019 se přijímací řízení ke studiu na Fakultě strojního inženýrství 
Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen „fakulta“) uskuteční v následujících 
akreditovaných studijních programech a oborech: 

- bakalářský studijní program Strojírenská technologie, studijní obor Řízení výroby, 
- bakalářský studijní program Strojírenství, studijní obor Materiály a technologie 

v dopravě, 
- bakalářský studijní program Energetika, studijní obor Energetika - teplárenství, 
- bakalářský studijní program Materiálové vědy, studijní obor Materiály, 
- navazující magisterský studijní program Strojírenská technologie, studijní obor 

Příprava a řízení výroby, 
- navazující magisterský studijní program Strojírenství, studijní obor Materiály 

a technologie v dopravě, 
- navazující magisterský studijní program Energetika, studijní obor Energetika - 

teplárenství, 
- navazující magisterský studijní program Materiálové vědy, studijní obor 

Materiálové vědy a analýza materiálů. 
 

II. 
Předpokládané počty přijímaných studentů 

S ohledem na prostorové možnosti fakulty se do prvního ročníku akademického roku 
2018/2019 přijme  
a) v bakalářských studijních programech: 

- Strojírenská technologie, obor Řízení výroby, prezenční forma studia, 140 studentů 
- Strojírenská technologie, obor Řízení výroby, kombinovaná forma studia, 140 studentů 

(kombinovaná forma studia se otevírá i v konzultačním středisku Chomutov, uvedený 
počet studentů je včetně tohoto střediska) 

- Strojírenství, obor Materiály a technologie v dopravě, prezenční forma studia, 110 
studentů 

- Strojírenství, obor Materiály a technologie v dopravě, kombinovaná forma studia, 110 
studentů 

Odstraněno: výrobních technologií a 
managementu

Odstraněno: VÝROBNÍCH 
TECHNOLOGIÍ A MANAGEMENTU

Odstraněno: 7

Odstraněno: 8

Odstraněno: 7

Odstraněno:  – 

Odstraněno: 8

Odstraněno: výrobních technologií a 
managementu

Odstraněno: 2017 

Odstraněno: - 

Odstraněno: 8
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- Energetika, obor Energetika - teplárenství, prezenční forma studia, 110 studentů 
- Energetika, obor Energetika - teplárenství, kombinovaná forma studia, 110 studentů 
- Materiálové vědy, obor Materiály, prezenční forma studia, 110 studentů 
 

b) v navazujících magisterských studijních programech: 
- Strojírenská technologie, obor Příprava a řízení výroby, prezenční forma studia, 60 

studentů 
- Strojírenská technologie, obor Příprava a řízení výroby, kombinovaná forma studia, 60 

studentů 
- Strojírenství, obor Materiály a technologie v dopravě, prezenční forma studia, 60 

studentů 
- Strojírenství, obor Materiály a technologie v dopravě, kombinovaná forma studia, 60 

studentů 
- Energetika, obor Energetika - teplárenství, prezenční forma studia, 60 studentů 
- Energetika, obor Energetika - teplárenství, kombinovaná forma studia, 60 studentů 
- Materiálové vědy, obor Materiálové vědy a analýza materiálů, prezenční forma studia, 

30 studentů 
 

Všechny akreditované studijní obory budou pro akademický rok 2018/2019 otevřeny 
v případě, že se zapíše minimálně 5 studentů v příslušném studijním oboru. Výuka 
v konzultačním středisku v Chomutově bude probíhat pouze v případě, že se zapíše 
minimálně 15 studentů. V opačném případě bude zapsaným uchazečům nabídnut jiný 
otevřený studijní obor. 
 

III. 
Přihláška ke studiu 

 
1. Písemná nebo elektronická přihláška ke studiu se podává do 31. 3. 2018 na adresu fakulty: 

Fakulta strojního inženýrství 
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem  
Pasteurova 3334/7 
400 96 Ústí nad Labem 

2. Písemná „Přihláška ke studiu na VŠ“ se všemi náležitostmi a s dokladem o zaplacení 
poplatku za přijímací řízení musí být podána na předepsaném tiskopise (SEVT 49 154 0, 
VSP/72/18580 apod.) ve stanovených lhůtách, a to poštou na adresu fakulty nebo přímo 
na studijním oddělení fakulty. Přihlášku je možné podat rovněž elektronicky. Podrobnosti 
k elektronické přihlášce jsou zveřejněny na webových stránkách univerzity 
(http://eprihlaska.ujep.cz). 

3. V případě uchazečů o studium ze zahraničí je povinnou součástí přihlášky doklad o 
vykonání zkoušky z českého jazyka na akreditovaném pracovišti v ČR (nevztahuje se na 
občany Slovenské republiky). 

Naformátováno: zvýrazněné

Odstraněno: 2017

Naformátováno: zvýrazněné

Odstraněno: 8

Naformátováno: zvýrazněné

Odstraněno: 2017 

Odstraněno: výrobních technologií a 
managementu

Odstraněno: , v takovém případě je však 
uchazeč povinen elektronickou přihlášku 
po vyplnění vytisknout, podepsat a se všemi 
náležitostmi zaslat ve stanovené lhůtě 
na adresu fakulty

http://eprihlaska.ujep.cz/
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4. Na p í se mno u „Přihlášku ke studiu na VŠ“ je nutné nalepit doklad o úhradě poplatku 
za přijímací řízení (viz čl. IV těchto podmínek). 

5. Uchazečům se specifickými potřebami doporučujeme, aby se před podáním přihlášky 
obrátili na Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými potřebami - UCP 
UJEP, Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Vinterová, DiS., tel./SMS:  702  202  477 nebo e-
mail: lucie.vinterova@ujep.cz, web: bezbarier.ujep.cz . Univerzitní centrum podpory pro 
studenty se specifickými potřebami poskytne uchazečům individuální konzultace o  možné 
formě a  typu studia a  projedná s  nimi možnou modifikaci přijímacího řízení dle daného 
typu postižení a na základě příslušné legislativy. Při podání přihlášky ke studiu je nutné 
uvést požadavek zohlednění zdravotních specifik - zrakového, sluchového či tělesného 
postižení, chronického onemocnění, duševního onemocnění a specifických poruch učení. 
V elektronické přihlášce pak stačí zatrhnout příslušné políčko. Na základě tohoto vyjádření 
se s uchazečem spojí pracovníci Univerzitního centra podpory pro studenty se specifickými 
potřebami, dohodnou si s ním osobní schůzku a projednají potřebné náležitosti. 

 

IV. 
Poplatek za přijímací řízení 

 
1. Poplatek činí 500,- Kč za každý přihlášený studijní obor a formu studia. Poplatek je stejný 

pro písemnou i elektronickou formu přihlášky. 
2. Adresa majitele účtu: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, 400 96 Ústí 

nad Labem. Číslo účtu: 100200392/0800. Název banky: Česká spořitelna, a. s. Ústí nad 
Labem. Variabilní symbol: 480509. Specifický symbol: pro písemnou přihlášku prvních 6 
čísel rodného čísla. Specifický symbol: pro e-přihlášku vygenerován elektronickým 
systémem.  

3. Při podání písemné přihlášky se poplatek hradí poštovní poukázkou nebo převodem. Při 
podání e-přihlášky se poplatek hradí výhradně převodem. 

4. Poplatek je splatný ke dni podání přihlášky ke studiu a je v jakékoli fázi přijímacího řízení 
nevratný. 

5. V případě pochybností je uchazeč povinen úhradu řádně prokázat. 
 

V. 
Podmínky přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech 

 
1. Uchazeči o studium všech bakalářských studijních programů a oborů budou přijímáni bez 

přijímacích zkoušek. 
2. Termín pro zpracování přihlášek a posuzování splnění podmínek k přijetí je stanoven na 

25. 6. 2018. 
3. 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 
termínu stanoveného pro zpracování přihlášek, tedy do 25. 6. 2018. Nedoručení 
vysvědčení řádně a včas je považováno za nesplnění podmínek k přijetí ke studiu. 

Odstraněno: 26

Odstraněno: 2017

Odstraněno: 26

Odstraněno: 2017

Naformátováno: Odsazení: Vlevo: 
0,5 cm,  Bez odrážek a číslování
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4. Uchazeči, kteří získali vzdělání v zahraničí, dokládají dosažení zahraničního 

středoškolského vzdělání úředně ověřenými kopiemi dokladů podle § 48 odst. 4 zákona 
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů. 

5. Kritériem pro stanovení pořadí uchazečů aritmetický průměr známek na maturitním 
vysvědčení. Pro přijetí je rozhodující pořadí uchazečů sestavené v jednotlivých oborech 
a formách studia na základě jejich průměrů známek z maturitní zkoušky na střední 
škole a maximální počet přijímaných uchazečů do studijních programů a oborů  

6. Splní-li podmínky pro přijetí větší počet uchazečů, než je stanovený nejvyšší možný počet 
přijímaných uchazečů pro jednotlivé obory a formy studia, rozhoduje pořadí dle studijního 
průměru (viz čl. V odst. 6 těchto podmínek), přičemž v případě dosažení shodného 
umístění více uchazeči na rozhodných místech pořadí budou přijati všichni tito uchazeči. 

7. V rámci přijímacího řízení se nepřihlíží k žádným jiným podmínkám. 
 

VI. 
Podmínky přijetí ke studiu navazujícího magisterského studijního programu 

 
1. Termín konání přijímací zkoušky je 25. 6. 2018, náhradní termín je 28. 6. 2018. 
2. Ke studiu v navazujících magisterských studijních programech, tj. v programech a oborech 

Strojírenská technologie, obor Příprava a řízení výroby, Strojírenství, obor Materiály 
a technologie v dopravě, Materiálové vědy, obor Materiálové vědy a analýza materiálu, 
Energetika, obor Energetika - teplárenství, může být přijat absolvent kteréhokoliv 
vysokoškolského studijního programu příbuzného zaměření.  

3. Absolvent vysokoškolského studijního programu musí k přihlášce přiložit úředně ověřenou 
kopii diplomu a dále úředně ověřenou kopii dodatku k diplomu nebo výpis absolvovaných 
předmětů vystudovaného vysokoškolského studijního programu včetně hodnocení 
potvrzeného příslušnou vysokou školou. Uchazeči, kteří v době podání přihlášky ještě 
neukončili vysokoškolské studium, předloží požadované dokumenty nejpozději do dne 
konání přijímací zkoušky včetně. Toto ustanovení se nevztahuje na absolventy fakulty. 
Nedoručení diplomu a dodatku k diplomu nebo výpisu absolvovaných předmětů, je 
považováno za nesplnění podmínek k přijetí ke studiu. 

4. Uchazeči, kteří získali vysokoškolské vzdělání v zahraničí, dokládají dosažení 
zahraničního vysokoškolského vzdělání úředně ověřenými kopiemi dokladů podle § 48 
odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů. 

5. Přijímací zkouška probíhá formou testu. Pro studijní obor Příprava a řízení výroby se 
požadují znalosti na úrovni státní závěrečné zkoušky bakalářského studijního programu 
Strojírenská technologie, oboru Řízení výroby ve třech okruzích: Strojírenská technologie, 
Ekonomika a řízení výroby, Stroje a části strojů. Pro studijní obor Materiály a technologie 
v dopravě se požadují znalosti na úrovni státní závěrečné zkoušky bakalářského studijního 
programu Strojírenství, oboru Materiály a technologie v dopravě ve třech okruzích: 
Materiály pro dopravní prostředky, Technologie pro dopravní prostředky, Ekonomika 
a řízení jakosti. Pro studijní obor Energetika - teplárenství se požadují znalosti na úrovni 
státní závěrečné zkoušky bakalářského studijního programu Energetika, oboru Energetika - 
teplárenství ve třech okruzích: Materiály a technologie, Elektroenergetika a Tepelná 
technika. Pro studijní obor Materiálové vědy a analýza materiálů se požadují znalosti na 
úrovni státní závěrečné zkoušky bakalářského studijního programu Materiálové vědy, 

Odstraněno: Povinnou součástí 
přihlášky ke studiu v bakalářských 
studijních programech jsou střední školou 
potvrzené známky na pololetním 
vysvědčení posledního roku studia na 
střední škole včetně studijního průměru, 
nebo úředně ověřená kopie vysvědčení z 
posledního roku studia uchazeče na střední 
škole, které je uchazeč povinen doručit na 
adresu fakulty do 26. 6. 2017.

Odstraněno: Kritériem pro stanovení 
pořadí uchazečů je studijní průměr na 
pololetním vysvědčení posledního roku 
studia na střední škole vyjma známky z 
chování. Pro přijetí je rozhodující pořadí 
uchazečů sestavené v jednotlivých oborech 
a formách studia na základě jejich 
studijních výsledků na střední škole a 
maximální počet přijímaných uchazečů do 
studijních programů a oborů.

Odstraněno: 26

Odstraněno: 2017

Odstraněno: 29

Odstraněno: 2017
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oboru Materiály ve třech okruzích: Technologie zpracování materiálu, Nauka o materiálech 
a Výroba a vlastnosti materiálů. Při přijímacím řízení jsou brány v úvahu výsledky 
předchozího vysokoškolského studia. Test je ohodnocen maximálně 120 body. 

6. Přijímací zkouška bude prominuta uchazečům, kteří dosáhli při státní závěrečné zkoušce 
kteréhokoliv typu vysokoškolského studia včetně známky z obhajoby závěrečné práce 
průměru do 2 včetně. V tomto případě bude pro stanovení pořadí započítáno 120 bodů. 

7. Kritériem pro přijetí uchazeče je počet bodů získaných při přijímací zkoušce. Uchazeč 
složí úspěšně přijímací zkoušku v případě, že v testu dosáhl minimálně 60 bodů. 

8. Ze všech přihlášených bude sestaveno absolutní pořadí uchazečů zpracované na základě 
počtu bodů získaných při přijímací zkoušce. Splní-li podmínky pro přijetí větší počet 
uchazečů, než je stanovený nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů, rozhoduje pořadí 
nejlepších výsledků přijímací zkoušky, přičemž v případě dosažení shodného umístění 
více uchazeči na rozhodných místech pořadí budou přijati všichni tito uchazeči. 

9. V rámci přijímacího řízení se nepřihlíží k žádným jiným podmínkám. 
 

 

 

V Ústí nad Labem dne xx. 10. 2017    prof. Ing. Štefan Michna, PhD.  
  děkan FSI UJEP 
 
 
Schváleno Akademickým senátem FSI UJEP   
Dne xx. 10. 2017 

Odstraněno: 29

Odstraněno: 11

Odstraněno: 2016

Odstraněno: FVTM

Odstraněno: FVTM 

Odstraněno: 29

Odstraněno: 11

Odstraněno: 2016
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