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ROZHODNUTÍ DĚKANA
o přijetí ke studiu bakalářských studijních programů
na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
pro akademický rok 2020/2021
bez přijímacích zkoušek
Č. j.: DFF/12/20

Vzhledem k aktuální situaci ve školství související s tzv. epidemií koronaviru vydávám následující rozhodnutí:

1.

Přijímací zkoušky ke studiu bakalářských studijních programů, které se dle Rozhodnutí děkana
o podmínkách pro přijetí ke studiu bakalářských studijních programů na FF JU pro akademický rok
2020/2021 a Rozhodnutí děkana o podmínkách pro přijetí ke studiu bakalářského studijního programu
Německý jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy a navazujícího magisterského
studijního programu Učitelství pro střední školy se specializací německý jazyk a literatura na FF JU pro
akademický rok 2020/2021 měly uskutečnit formou ústních pohovorů v termínu od 25. května do 5. června
2020, se neuskuteční.

2.

Ke studiu bakalářských studijních programů uvedených ve výše zmíněných rozhodnutích, které jsou
vyučovány na FF JU, bude bez přijímacích zkoušek přijat uchazeč(ka), který/á řádným způsobem
specifikovaným ve výše zmíněných rozhodnutích do 30. dubna 2020 podal(a) přihlášku ke studiu
a uhradil(a) administrativní poplatek, a zároveň řádným způsobem doloží úspěšné absolvování
středoškolského studia:
a.

uchazeč/ka, který/á úspěšně vykonal/a maturitní zkoušku na střední škole v ČR nebo na Slovensku
a současně splní podmínky uvedené dále v tomto rozhodnutí; Úředně ověřenou kopii maturitního
vysvědčení musí uchazeč/ka předat osobně, nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb
na Studijní oddělení FF JU (Branišovská 31a, 370 05 České Budějovice) nejpozději do 12. července
2020.

b. uchazeč/ka, který/á své středoškolské studium neabsolvoval/a v ČR nebo na Slovensku, doloží splnění
podmínky dosažení středního vzdělání podle § 48 odst. 1 zákona o vysokých školách:
i) úředně ověřenou kopií zahraničního dokladu o zahraničním středoškolském vzdělání, který byl získán
absolvováním studia ve středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční střední škole působící
podle právních předpisů cizího státu a který v daném cizím státě opravňuje jeho držitele k přístupu ke
studiu v bakalářském studijním programu nebo v magisterském studijním programu, který nenavazuje
na bakalářský studijní program, a úředně ověřeným překladem tohoto dokladu do češtiny, nebo
ii) dokladem o udělení Evropského bakalaureátu.
Doklady musí tento uchazeč/ka doložit do 12. července 2020.
FF JU si vyhrazuje právo v případě nejasností o povaze absolvovaného studia vyzvat uchazeče
k prokázání dosaženého vzdělání dokladem o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti
zahraničního dokladu o dosažení středního vzdělání v České republice, získaným podle školského
zákona nebo podle dřívějších právních předpisů.
3.

V případě mezifakultního studia se přijetí bez přijímacích zkoušek týká pouze studijního programu (maior)
či přidruženého studijního plánu (minor) vyučovaného na FF JU. Podmínky přijetí do studijních programů či
přidružených studijních plánů vyučovaných na jiné fakultě JU určuje příslušná fakulta.
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4.

O přijetí, nebo nepřijetí uchazeče/uchazečky ke studiu rozhodne děkan FF JU; o svém rozhodnutí
uchazeče/uchazečku písemně vyrozumí prostřednictvím provozovatele poštovních služeb doporučeným
dopisem určeným do vlastních rukou na kontaktní adresu uvedenou v přihlášce ke studiu nejpozději do 24.
července 2020.

5.

Zápisy přijatých uchazečů a uchazeček do bakalářských studijních programů proběhnou 1. a 2. září 2020.
Náhradní termín poskytne děkan fakulty pouze na základě písemné, řádně odůvodněné a doložené žádosti
přijatého uchazeče/přijaté uchazečky.

6.

Tyto podmínky pro přijetí ke studiu projednal a schválil Akademický senát FF JU dne 4. 5. 2020.

V Českých Budějovicích dne 4. 5. 2020
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