Podmínky pro prijetí ke studiu
v bakalárském studijním programu Technické znalectví a pojišt'ovnictví
na vysokoškolském ústavu Institut celoživotního vzdelávání
Mendelovy univerzity v Brne
v akademickém roce 2015/2016

I

§
Obecná ustanovení
(1) Podmínky pro prijetí ke studiu na vysokoškolský ústav Institut celoživotního
vzdelávání Mendelovy univerzity v Brne (dále jen VÚ ICV MENDELU) jsou vydány podle
§ 48 zákona c. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmene a doplnení dalších zákonu (dále
jen zákona o vysokých školách) a vychází z jeho ustanovení § 48-50 a v souladu se Studijním
a zkušebním rádem Mendelovy univerzity v Brne.
(2) Podmínky pro prijetí ke studiu v bakalárském studijním programu Technické
znalectví a pojištovnictví na VÚ ICV MENDELU v akademickém roce 2015/2016 vstupují
v platnost dnem jejich schválení Akademickým senátem Mendelovy univerzity v Brne.
§2
Podmínky prijetí ke studiu
(1) Obecné podmínky pro prijetí v bakalárském studijním programu Technické
znalectví a pojištovnictví stanoví § 48 odst. 1 zákona o vysokých školách a Studijní
a zkušební rád Mendelovy univerzity v Brne.
(2) Ke studiu v bakalárském studijním programu Technické znalectví a pojištovnictví,
studijnímu oboru Technické znalectví a pojištovnictví, mohou být prijati uchazeci, s úplným
stredním vzdeláním ukonceným maturitní zkouškou.
(3) Podmínky pro prijetí ke studiu v následujícím akademickém roce zverejnuje VÚ
ICV MENDELU nejpozdeji do konce listopadu 2014 na své úrední desce; po tomto datu jsou
též uvedeny na internetové adrese www.icv.mendelu.cz.
(4) Jsou-li u podané prihlášky, u níž byl uhrazen poplatek, zjišteny nedostatky, muže
studijní oddelení VÚ ICV MENDELU vyzvat uchazece k odstranení zjištených nedostatku
stanovit primerenou lhutu k odstranení nedostatku. Neodstranením nedostatku ve stanovené
lhute se prijímací rízení zastavuje. Uhrazený poplatek se nevrací.
§3
Podávání prihlášek
(1) Prihlášky ke studiu v bakalárském studijním programu Technické znalectví
a pojištovnictví podávají uchazeci elektronicky. Prihlášku je treba vytisknout, podepsat
v papírové podobe odevzdat bud osobne, nebo zaslat na níže uvedenou adresu.
(2) Adresa pro podání prihlášky:
Institut celoživotního vzdelávání Mendelovy univerzity v Brne
Studijní oddelení
Zemedelská 1
613 00 Brno
Adresa elektronické prihlášky:
http://prihlaska.mendel u.cz
(3) Dnem dorucení rádne vyplnené prihlášky na VÚ ICV MENDELU je zahájeno
prijímací rízení. Do prijímacího rízení nebudou zarazeny nekompletní prihlášky.

§4
Prijímací rízení
(1) Pri prijímacím rízení postupuje VÚ ICV MENDELU podle § 50 zákona
o vysokých školách.
(2) Prijímací rízení ke studiu se uskutecnuje pro bakalárský studijní program
Technické znalectví a pojištovnictví, jeho studijní obor Technické znalectví a pojištovnictví
v prezencní a kombinované forme.
(3) Povinností uchazece o studium bakalárského studijního programu Technické
znalectví a pojištovnictví, studijního oboru Technické znalectví a pojištovnictví, je soucasne
s prihláškou predložit overený doklad o dosaženém stredním vzdelání s maturitou a jeho kopii
ponechat k uložení na VÚ ICV MENDELU.
(4) Podmínky pro prijetí cizincu ke studiu ve studijním programu musí umožnit
splnení závazku, které vyplývají z mezinárodních smluv, kterými je Ceská republika vázána.
(5) Prihlášky ke studiu v bakalárském studijním programu Technické znalectví
a pojištovnictví se prijímají na VÚ ICV MENDELU v prvním kole do 15. dubna 2015,
prípadne ve druhém kole do 31. cervence 2015.
(6)
U
prihlášky
v
elektronické
podobe
z
internetové
adresy
http://prihlaska.mendelu.cz
je poplatek 440,- Kc splatný v termínu podávání prihlášek.
Poplatek je zasílán na císlo úctu uvedené v internetové prihlášce. Každému uchazeci je zde
rovnež pridelen zvláštní variabilní symbol. Uhrazený správní poplatek se nevrací.
(7) U bakalárského studijního programu Technické znalectví a pojištovnictví,
studijního oboru Technické znalectví a pojištovnictví v prezencní a kombinované forme, je
podle výsledku stredoškolského studia uchazecu sestaven poradník, který je zásadním
podkladem pro rozhodnutí reditelky VÚ ICV MENDELU o prijetí uchazece do daného
studijního oboru.
(8) Nejpozdeji do 15 dnu od uzavrení prijímání prihlášek bude uchazec informován
o prípadném absolvování Testu studijních predpokladu organizovaném vysokoškolským
ústavem, který muže být dalším podkladem pro rozhodnutí reditelky VÚ ICV MENDELU
o prijetí uchazece do daného studijního oboru.
(9) Pro prípravu na Test studijních predpokladu je možné využít doporucené materiály
uvedené na www stránkách VÚ ICV MENDELU
http://www.icv.mendelu.czlczlstudium/bakalarske/sp
_tzp.
§5
Rozhodnutí
(1) Do 15 dnu po skoncení prijímacího rízení zverejní VÚ ICV MENDELU zprávu
o jeho prubehu. Ve zpráve uvede mj. základní statistické charakteristiky prijímací zkoušky
podle vyhlášky MŠMT c. 343/2002, o postupu a podmínkách pri zverejnování prubehu
prijímacího rízení na vysokých školách, ve znení pozdejších novel.
(2) Na základe výsledku prijímacího rízení rozhodne reditelka VÚ ICV MENDELU
o prijetí ke studiu v príslušném studijním oboru bakalárského studijního programu Technické
znalectví a pojištovnictví.
(3) Rozhodnutí se vydává uchazeci písemne a musí obsahovat výrok o prijetí,
oduvodnení a poucení o prezkoumání rozhodnutí.
(4) Uchazec se stává studentem dnem zápisu do studia.
(5) Rozhodnutí musí být vyhotoveno do 30 dnu od overení podmínek pro prijetí
ke studiu, musí obsahovat oduvodnení a poucení o možnosti podat žádost o prezkoumání
rozhodnutí a musí být uchazeci doruceno poštovní zásilkou do vlastních rukou. Uchazeci,

jehož pobyt není znám, se dorucuje vyvešením rozhodnutí na úrední desce VÚ IC\
MENDELU.
(6) Na rozhodování o prijetí ke studiu se nevztahují obecné predpisy o správnírr
rízení.
(7) Uchazec má právo nahlédnout do všech svých materiálu, které mají význarr
pro rozhodnutí o jeho prijetí ke studiu, do peti pracovních dnu po obdržení rozhodnutí
Umožnení nahlédnutí mimo stanovený termín je považováno za nadstandardní úkon, kter)
VÚ ICV MENDELU poskytuje za poplatek.
(8) Uchazec muže požádat o prezkoumání rozhodnutí. Žádost se podává reditelce Ve
ICV MENDELU ve lhute 30 dnu ode dne jeho dorucení; zmeškání této lhuty lze ze závažnýd
duvodu prominout. Reditelka VÚ ICV MENDELU muže sama žádosti vyhovet a rozhodnut]
zmenit,jinakji predá k rozhodnutí rektorovi MENDELU.

V Brne, dne 13. 1~0.2014
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Schváleno Akademickým senátem MendeIOvy W'liverzity v Brne dne 20. 10.2014
doc. Ing. Jirí Skládanka, Ph.D.
predseda AS Mendelovy univerzity v Brne

