Rozhodnutí děkanky 11-16
Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do bakalářského studijního programu
EEKR-B a EEKR-BK pro akademický rok 2016/2017
V souladu s článkem 1 odst. 7 Pravidel pro přijímací řízení vyhlašuje děkanka FEKT druhé kolo přijímacího
řízení do vybraných oborů bakalářského studijního programu „Elektrotechnika, elektronika, komunikační a
řídicí technika” v prezenční formě i v kombinované formě. Druhé kolo přijímacího řízení je určeno výhradně
pro ty uchazeče, kteří splní některou z níže uvedených podmínek pro přijetí bez přijímací zkoušky.
Řídí se platnými pravidly viz http://www.feec.vutbr.cz/dokumenty/legislativa/FEKT_pravidla_bak.pdf a
tímto rozhodnutím.
Podmínky přijetí ve druhém kole přijímacího řízení:
Uchazeč dosáhl úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání
a současně splnil alespoň jednu z následujících podmínek:
• Uchazeč maturoval nebo absolvoval přípravný kurz z matematiky na FEKT a dosáhl klasifikace 1 nebo 2.
• Uchazeč maturoval nebo absolvoval přípravný kurz z fyziky na FEKT a dosáhl klasifikace 1 nebo 2.
• Uchazeč dosáhl na střední škole průměru známek lepšího než 2,0. Údaj se vypočte jako aritmetický
průměr známek na závěrečném vysvědčení v 1., 2. a 3. ročníku a na vysvědčení za první pololetí 4. ročníku.
Je třeba doložit úřední potvrzení ze střední školy o dosaženém průměru (formulář žádosti viz e-přihláška).
• Uchazeč absolvoval Národní srovnávací zkoušky a dosáhl v testu z matematiky hodnocení minimálně
60,0% nebo v testu obecných studijních předpokladů v každé části hodnocení minimálně 60,0%.
• Děkanka může rozhodnout o případném prominutí přijímací zkoušky ve výjimečných případech, např. u
uchazečů, kteří dosáhli vynikajících výsledků v činnostech souvisejících s oborem studia (olympiády,
středoškolské odborné soutěže, apod.). V tomto případě je třeba žádost o přijetí zdůvodnit a dosažení
vynikajícího výsledku doložit.

Termín pro podávání přihlášek: od 15. 6. do 10. 8. 2016
Přihláška, její náležitosti, poplatek
Přihláška se podává pouze elektronicky. Povinný poplatek spojený s přijímacím řízením je 400 Kč,
bankovní spojení pro úhradu se zobrazí na internetových stránkách VUT po odeslání elektronické přihlášky.
Neuhradí-li uchazeč stanovený poplatek nejpozději do 10. 8. 2016, přijímací řízení uchazeče nebude
zahájeno.
Nejpozději do 10. 8. 2016 musí uchazeč na studijní oddělení FEKT doručit osobně nebo
odeslat doporučenou poštou:
• úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení,
• tiskový protokol elektronické přihlášky podepsaný uchazečem (viz e-přihláška),
• originál nebo úředně ověřené kopie dokumentu, který dokládá splnění některé z výše uvedených
podmínek pro prominutí přijímací zkoušky (diplom, certifikát SCIO, potvrzení o absolvování přípravného
kurzu, potvrzení SŠ, atd.).

Zveřejnění rozhodnutí o přijetí
Uchazeči, kteří si podají přihlášku ke studiu, uhradí poplatek za přijímací řízení, dodají předepsané náležitosti
a splní podmínky přijetí, budou přijati ke studiu. Informace o přijetí bude nejpozději do 15. 8. 2016 zobrazena
na internetové stránce elektronické přihlášky. Písemné rozhodnutí o přijetí bude uchazeči předáno u zápisu ke
studiu. Pokud uchazeč nepřevezme rozhodnutí o přijetí, bude zveřejněno na úřední desce, přičemž datum
zveřejnění se stává dnem jeho doručení.
Zápis do prvního ročníku proběhne 1. 9. 2016 na FEKT. Informace o místě a době zápisu bude zveřejněna
na internetových stránkách fakulty. Přijatý uchazeč se stane studentem dnem zápisu.
Další informace můžete získat na e‐mailové adrese prijimaci-rizeni@feec.vutbr.cz.
Upozornění: V případě, že přihláška bude mít formální nedostatky, bude přijímací řízení zastaveno. Ze
studia bude vyloučen student, který byl ke studiu přijat v důsledku svého podvodného jednání
(§67 Zákon o VŠ).

