Podmínky přijímacího řízení do navazujících magisterských studijních
programů v prezenční a kombinované formě studia (dále jen
„Podmínky“) Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské
fakulty v Karviné pro akademický rok 2019/2020
Předkládá: prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D., děkan fakulty
Podmínky schválené Akademickým senátem SU OPF dne 28. 11. 2018 ve znění změn schválených
Akademickým senátem SU OPF dne 11. 4. 2019
Na základě ustanovení § 49 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon o vysokých školách), a vnitřních předpisů Slezské univerzity
v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné (dále jen SU OPF)
stanovuji podmínky přijetí ke studiu
do navazujících magisterských studijních programů uskutečňovaných Obchodně podnikatelskou
fakultou v Karviné pro akademický rok 2019/2020:







Podání elektronické přihlášky (https://stag.slu.cz/portal/studium/uchazec/) v termínu do 14. 5.
2019.
Úhrada administrativního poplatku (příloha č. 1) nejpozději do 14. 5. 2019.
Doložení úředně ověřené kopie diplomu o absolvování bakalářského, navazujícího magisterského
nebo magisterského vzdělání dokládá přijatý uchazeč u zápisu do studia.
Uchazeči, kteří absolvovali vysokou školu v zahraničí (bakalářské, navazující magisterské,
magisterské studium), doloží nejpozději u zápisu ke studiu úředně ověřenou kopii rozhodnutí
o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice, pokud to jinak nestanoví
mezinárodní smlouva.
Úspěšné absolvování přijímacího řízení. Součástí přijímacího řízení je přijímací zkouška, která se
uskuteční v týdnu od 10. – 14. 6. 2019.

Uchazeči se mohou hlásit ke studiu ve studijních programech uvedených v příloze č. 2. Uchazeč může
podat i více přihlášek ke studiu, každá podaná přihláška podléhá úhradě administrativního poplatku.
V přihlášce uchazeč uvede jeden studijní program nebo obor (obor v případě, že jde o studijní program
s oborem) (viz příloha č. 2). U oboru Podniková ekonomika a management uchazeč v přihlášce vybere
studijní specializaci (viz příloha č. 2).
Přijímací zkouška má písemnou formu, je jednotná pro všechny studijní programy. Obsahem přijímací
zkoušky do prvního ročníku navazujícího magisterského studia je písemný test studijních předpokladů
v rozsahu bakalářského studia ekonomického směru, tj. znalostí z mikroekonomie, makroekonomie
a matematiky a statistiky.
Tematické okruhy k přijímací zkoušce, doporučená studijní literatura a další pokyny a informace
k vykonání přijímací zkoušky budou zveřejněny na internetových stránkách fakulty
(www.studujvkarvine.cz, https://www.slu.cz/opf/cz/podminkyprijriz).
Od přijímací zkoušky bude upuštěno u uchazečů, kteří dosáhli za bakalářské studium váženého
studijního průměru menšího nebo rovného 1,7 (za období 1. až 3. ročníku – ve 3. ročníku se započítává
pouze zimní semestr). Vážený studijní průměr si nechají uchazeči potvrdit studijním oddělením
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příslušné vysoké školy. Následně uchazeči doručí žádost o upuštění přijímací zkoušky včetně potvrzení
o váženém studijním průměru na podatelnu SU OPF nejpozději do 21. 5. 2019. Od upuštění přijímací
zkoušky rozhoduje děkan.
Termín zápisu uchazečů, kteří splnili uvedenou podmínku, bude stanoven v rozhodnutí o přijetí ke
studiu.
Minimální bodová hranice pro úspěšné absolvování přijímací zkoušky ke studiu do navazujících
magisterských studijních programů z maximálních 240 bodů činí 80 bodů. Pokud minimální bodové
hranice dosáhne větší počet uchazečů, než je stanovená kapacita studijního programu (viz příloha č. 2),
rozhoduje pořadí nejlepších. O přijetí uchazečů ke studiu do studijních programů, které uskutečňuje
fakulta, rozhoduje děkan SU OPF.
Pokud se do studia nezapíše předpokládaný počet upřednostněných uchazečů, kteří vyhověli
podmínkám přijímacího řízení, může děkan dodatečně rozhodnout o přijetí ke studiu v příslušném
studijním programu, studijním oboru. Nové rozhodnutí o dodatečném přijetí dalších uchazečů v pořadí
není podmíněno podáním odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.
V případě, že v I. kole přijímacího řízení nebude naplněna stanovená kapacita jednotlivých studijních
programů, bude nejpozději do 31. 7. 2019 vyhlášeno II. kolo přijímacího řízení s termínem podání
přihlášky do 31. 8. 2019. O přijetí uchazečů ve II. kole bude rozhodovat pořadí dle výsledků přijímací
zkoušky II. kola, kdy přijati budou uchazeči z prvních míst až do naplnění stanovené kapacity studijního
programu (příloha č. 2).
Důležité termíny:
 přijímací zkoušky
 vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu
 zápis ke studiu do 1. ročníku
 případné vyhlášení II. kola přijímacího řízení

10. – 14. 6. 2019
od 14. 6. 2019
od 24. 6. 2019
do 31. 7. 2019

Uchazeč má právo nahlédnout do svých materiálů majících význam pro rozhodnutí o přijetí ke studiu
podle § 50 odst. 5 zákona o vysokých školách. Termín možnosti nahlédnutí bude upřesněn v den konání
přijímací zkoušky.
Informace o celkových výsledcích přijímacího řízení budou zveřejněny do 15 dnů po skončení
přijímacího řízení na úřední desce Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty
v Karviné a na internetových stránkách fakulty (https://www.slu.cz/opf/cz/vysledkyprijriz). Obchodně
podnikatelská fakulta v Karviné si vyhrazuje právo v odůvodněných případech použít elektronickou
komunikaci.

prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.
děkan
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Příloha č. 1:
Informace o zaplacení poplatku za přijímací řízení:
Výše poplatku činí
590,- Kč
Název adresáta:
Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná
IČ: 47813059
Bankovní spojení: ČSOB a.s. se sídlem v Praze, pobočka Ostrava
Účet: 101285316/0300
Konstantní symbol pro platbu převodem: 558
Variabilní symbol pro I. kolo: 0275000119
Převodová pošta: 702 00 Ostrava 2
Specifický symbol: pro všechny občany ČR je stanoven jednotně, rodné číslo uchazeče (bez lomítka),
v ostatních případech se uvádí pseudorodné číslo, bylo-li přiděleno při podání e-přihlášky.
Platby ze zahraničí v Kč
IBAN: CZ56 0300 0000 0001 0128 5316
SWIFT-BIC CODE:CEKOCZPP
Adresa banky:
ČSOB
RCB OSTRAVA
Hollarova 5
702 00 Ostrava
CZ
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Příloha č. 2:
Informace o studijních programech a oborech
Kód
programu

Název programu/oboru

Typ programu

N6202

Hospodářská politika a správa

Navazující magisterské
Ing.
studium

PS, KS

2

Čeština 100

/Bankovnictví

Navazující magisterské
Ing.
studium

PS

2

Čeština

/Veřejná ekonomika a správa

Navazující magisterské
Ing.
studium

PS, KS

2

Čeština

Ekonomika a management

Navazující magisterské
Ing.
studium

PS, KS

2

Čeština 210

/Podniková ekonomika a
Management3

Navazující magisterské
Ing.
studium

PS, KS

2

Čeština

Manažerská informatika

Navazující magisterské
Ing.
studium

PS, KS

2

Čeština 30

N6208

Titul

Forma 1 Délka Jazyk

KSP2

Celkem 340

Informace o studijních specializacích3
V rámci studia oboru Podniková ekonomika a management je možno studovat následující specializace:
Finance podniku
Marketing a obchod
Podnikání
Účetnictví a daně

Forma studia, tj. PS = prezenční forma studia; KS = kombinovaná forma studia;
Kapacita studijního programu (maximální počet přijímaných uchazečů do studijního programu).
3
Uchazeč vybere specializaci v přihlášce.
1
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