Přijímací řízení
pro akademický rok 2019/2020
Studijní program:

Aplikovaná informatika

Typ studijního programu:
Forma studia:
Standardní doba studia:

bakalářský studijní program
kombinovaná
3 roky

Termín uzávěrky přihlášek:

1. kolo: do 15. 5. 2019
2. kolo: do 17. 7. 2019
3. kolo: do 21. 8. 2019

Uskutečnění přijímacího řízení do studijního oboru Aplikovaná informatika v jiném
než stanoveném termínu není možné.
Místo konání přijímacího řízení:
Budova Vysoké školy polytechnické Jihlava, Tolstého 16, 586 01 Jihlava.
Podmínky přijímacího řízení:
Podmínkou pro přijetí ke studiu je absolvovaná maturitní zkouška na střední škole.
Uchazeči jsou přijímáni ke studiu na základě podané přihlášky ke studiu a zapsáni
po doložení absolvované maturitní zkoušky. Maximální počet zapsaných studentů ve
studijním programu může činit 180. Pro přijetí ke studiu v rámci maximálního počtu studentů
je rozhodující datum provedení zápisu studenta ke studiu a v případě stejného dne zápisu
datum provedené hotovostní nebo bezhotovostní úhrady přihlášky.
Přihlášky:
V přijímacím řízení budou akceptovány pouze elektronické přihlášky ke studiu na vysoké
škole podané do data uzávěrky.
Přihlášku naleznete na https://www.vspj.cz/eprihlaska. Poplatek za přijímací řízení činí 450,Kč a je nutno jej uhradit nejpozději do dne uzávěrky přihlášek. Další pokyny k platbě
a průběhu přijímacího řízení naleznete ve vysvětlivkách k elektronické přihlášce.
Ověřenou fotokopii maturitního vysvědčení doloží přijatí uchazeči při zápisu ke studiu.
Lékařské potvrzení pro tento studijní obor není vyžadováno.
Přihlášky, které nebudou podány do stanoveného termínu a které nebudou podány
předepsaným způsobem, nebudou zařazeny do seznamu uchazečů o studium.

Informace na studijním oddělení, tel. č. 567 141 181 nebo e-mail studijni@vspj.cz.
Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2019/2020 byly schváleny Akademickým
senátem VŠPJ dne 12. 12. 2018.
V Jihlavě 12. 12. 2018

prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D., v. r.
rektor VŠPJ
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