Pokyny pro přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia
v akademickém roce 2019/2020
1. Přijímací zkoušky budou realizovány v souladu s vyhláškou EkF_VYH_18_010, EkF_VYH_19_005
a EkF_VYH_19_013 PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu (nově akreditovaných) navazujících
magisterských studijních programů Ekonomické fakulty VŠB – Technické univerzity Ostrava pro
akademický rok 2019/2020. Přijímací zkoušky se skládají z 2 částí, a to z písemného testu
z ekonomie a písemného testu z odborného předmětu.
2. Přijímací zkoušky se konají dne 27. srpna 2019 v budově Ekonomické fakulty VŠB – TU Ostrava,
Sokolská 33, Ostrava 1.
3. Obsah testů reflektuje obsahovou náplň profilových předmětů studijního oboru bakalářského
studia, struktura otázek je kombinací otevřených otázek, testových otázek a praktických
příkladů.
Časová náročnost testu na jeden předmět je jedna hodina (60 minut).
V průběhu přijímací zkoušky nelze používat kalkulačky ani mobilní telefony.
Maximální počet bodů za vykonaný písemný test z jednoho předmětu je 100 bodů, tzn. lze
maximálně získat za přijímací zkoušky 200 bodů. Uchazeč uspěl v přijímacím testu, pokud dosáhl
v součtu minimálně 40 bodů z vykonávaných předmětů, přičemž v jednotlivém předmětu musí
dosáhnout alespoň 20 bodů.
4. K přijímací zkoušce se dostavte 20 minut předem a přineste s sebou Průkaz totožnosti.

Podkladem k rozhodnutí děkana o přijetí ke studiu bude pořadí uchazečů dle výsledků přijímacích
zkoušek.
Rozhodnutí o přijetí ke studiu bude zveřejněno na webových stránkách fakulty. www.ekf.vsb.cz
Přijatí uchazeči musí doložit úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu a fotokopii dodatku
k diplomu, resp. úředně ověřenou kopii o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání (možno
doručit do termínu přijímacích zkoušek, popř. v den přijímacích zkoušek, nejpozději do termínu
zápisu).
Termín zápisu ke studiu – 6. září 2019.
https://www.ekf.vsb.cz/cs/studium/prijimaci-rizeni/zapisy/
Uchazeč v případě nepřijetí ke studiu má právo na přezkum rozhodnutí, které lze podat do 30 dnů
od doručení rozhodnutí děkanovi fakulty.
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