NAŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY
TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

Č. 3/2018 Přijímací řízení na
FTZ pro akademický rok
2019/2020
Článek 1
Úvodní ustanovení – organizační zajištění
Organizační zajištění přijímacích zkoušek pro příslušný akademický rok se řídí § 48-50 zákona č. 111/98
Sb., o vysokých školách a statutem České zemědělské univerzity v Praze.
Hlavní organizační složkou zapojenou do přijímacího řízení je Studijní oddělení FTZ. Dále jsou do řízení
zapojeni garanti příslušných programů, pedagogové pověření katedrami pro opravu zkušebních testů
a jmenovaní členové zkušebních komisí. Jazykové zkoušky probíhají pod dozorem Katedry jazyků
Provozně ekonomické fakulty (PEF).
Postup přijímacího řízení byl projednán s příslušnými garanty odpovědnými za jednotlivé programy.

Článek 2
Přijímací řízení pro bakalářské studijní programy

Obecné principy
Podmínkou pro složení přijímací zkoušky do bakalářského stupně je dosažení úplného středního
vzdělání všeobecného charakteru nebo úplného středního odborného vzdělání. U zahraničních
uchazečů je nutné doložit nostrifikaci získaného stupně vzdělání.
Uchazeči, kteří předloží maturitní vysvědčení nebo předloží v době podání přihlášky vysvědčení z
posledního ukončeného roku střední školy s průměrem do 1,8 včetně, budou přijati bez přijímací
zkoušky (v případě zahraničních uchazečů musí být vysvědčení nostrifikované).
Úspěšní řešitelé předmětových olympiád, Středoškolské odborné činnosti (SOČ), odborných soutěží
garantovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT-Soutěž v cizích jazycích a
Zeměpisná olympiáda), a dále absolventi mezinárodní zkoušky Advanced Placement (AP - zkoušky
zajišťuje Centrum pro talentovanou mládež www.ctm-academy.cz) s výsledkem 5 nebo 4 z předmětů
AP Biology nebo AP Environmental Science pro program ZTS a AP Human Geography nebo AP
Macroeconomics pro program ICARD, mají nárok na přijetí bez přijímací zkoušky na příslušný
bakalářský program. Studenti, kteří se umístili na předních místech olympiád garantovaných MŠMT a
účastnili se v celorepublikovém kole Středoškolské odborné činnosti (SOČ), mohou obdržet stipendium
až 5000,- Kč měsíčně dle Směrnice rektora č. 17/2012.
Přihlášky ke studiu na FTZ se podávají elektronickou formou na adrese is.czu.cz/prihlaska
Za studium v programu International Cooperation in Agriculture and Rural Development (ICARD), které
probíhá v anglickém jazyce, se platí poplatek za studium v cizím jazyce ve výši 7000,- Kč/akademický
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rok, a to platební kartou (informace k tomuto způsobu najdete v elektronickém informačním systému
po úspěšném vykonání přijímací zkoušky), bankovním převodem, složenkou, nebo osobně na pokladně
Studijního a informačního centra ČZU. Poplatek je splatný do zápisu studenta a je nevratný.
Další informace o požadavcích a obsahu přijímacího řízení získají uchazeči také v českém a anglickém
jazyce na internetových stránkách FTZ v sekci „Uchazeči o studium“. Informace budou dále
poskytovány na "Dnech otevřených dveří" ve dnech 23. 11. 2018, 25. a 26. 1. 2019, a 22. 3. a ve
vybraných tištěných médiích.

Kontaktní spojení pro přijímací řízení FTZ:
+420 22438 2164, studijniFTZ@ftz.czu.cz
Kontaktní adresa:
ČZU v Praze
Studijní oddělení FTZ
Kamýcká 129
165 00 Praha 6 – Suchdol

Článek 3
Průběh přijímací zkoušky do bakalářských programů
Přihláška musí být vyplněna elektronicky, musí obsahovat předepsané náležitosti a také jeden vybraný
studijní program pro bakalářské studium:

•

Zemědělství tropů a subtropů (ZTS)

•

International Cooperation in Agriculture and Rural Development (ICARD)

K řádně vyplněné přihlášce ke studiu je nutné zaplatit manipulační poplatek 500,- Kč, a to platební
kartou (informace k tomuto způsobu najdete při podávání přihlášky v elektronickém informačním
systému), bankovním převodem, složenkou, nebo osobně na pokladně Studijního a informačního
centra ČZU. Platba musí obsahovat následující údaje:
Účet: 500022222/0800
Název účtu: Česká zemědělská univerzita v Praze
Adresa majitele účtu: Kamýcká 129, 16500 Praha 6 - Suchdol, Czech Republic, EU
Název banky: Česká spořitelna, a.s.
Adresa banky: Česká spořitelna a.s.
Budějovická 1518/13b
Praha 4 - 140 00, Česká republika
SWITF (BIC): GIBACZPXXXX
IBAN (běžný účet): CZ38 0800 0000 0005 0002 2222
Variabilní symbol pro složenku i banku (u zahraničních plateb uvést do poznámky): 5175000119
Specifický symbol: číslo přihlášky
Převodová pošta: Praha 6 – Suchdol
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Poplatek se v případě podání více přihlášek hradí pro každou zvlášť (různí se specifické symboly), nelze
tedy více přihlášek zaplatit hromadnou platbou – přihlášky, které nebudou mít k poslednímu dni
podávání přihlášek přiřazenou platbu, nebudou dále zpracovány. Poplatek je nevratný v kterékoli fázi
přijímacího řízení.
O konání přijímací zkoušky budou všichni uchazeči informováni elektronickou poštou nejméně 30 dnů
před datem konáním zkoušky. (Průběh přijímacího řízení bude zveřejněn na portálu
is.czu.cz/přihláška). V pozvánce bude uveden den, místo, a hodina písemné zkoušky.
K přijímací zkoušce přinese uchazeč občanský průkaz (nebo cestovní pas). Uchazeč je přijat do studia
po zápisu, během kterého musí odevzdat úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení. Uchazeči,
kteří absolvují střední školu v zahraničí, musí předložit také nostrifikovaný doklad o maturitní zkoušce.
Více
informací
o
průběhu
nostrifikace
na
http://www.praha.eu/jnp/cz/potrebuji_resit/zivotni_situace/skolstvi/uznavani_rovnocennosti_a_nos
trifikace.html (v anglickém jazyce na http://skoly.praha.eu/87436_RECOGNITION-OF-FOREIGNEDUCATION).
Nemůže-li se uchazeč z vážných důvodů dostavit k přijímací zkoušce v 1. nebo 2. etapě, může ji vykonat
v náhradním termínu. Žádost o náhradní termín s písemným odůvodněním je nutno doručit
elektronicky nejpozději v den konání řádné přijímací zkoušky na e-mail Studijního oddělení FTZ.
Doplňovací kolo přijímacích zkoušek je organizováno k doplnění kapacity programu, který však může
být již naplněn z 1. nebo 2. etapy řádného termínu, případně z náhradního termínu řádného kola.
O úspěšném nebo neúspěšném vykonání přijímací zkoušky rozhoduje děkan FTZ na základě výsledků
písemných testů a ústních pohovorů. Své rozhodnutí oznámí uchazeči elektronickou formou na portálu
is.czu.cz/prihlaska zpravidla do 7 dnů (je nutné sledovat průběh přijímacího řízení.) Uchazeč může
požádat děkana o přezkoumání rozhodnutí, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí.
Originální doklad o přijetí získají uchazeči při zápisu do studia.
Přijímací řízení do programu ICARD
Přijímací řízení v programu ICARD je na rozdíl od programu ZTS dvoukolové. V 1. kole provede
přijímací komise výběr uchazečů podle jejich předpokladů ke studiu – na základě dosavadního
zaměření a výsledků dokončeného předchozího studia, a zkušeností a předpokladů ke studiu
obsažených v CV. CV v anglickém jazyce a vysvědčení z posledního ukončeného ročníku (nebo
maturitní vysvědčení s výpisem známek) je nutné nahrát současně s podáním přihlášky do
Univerzitního elektronického systému (UIS).
V prvním kole, které hodnotí předpoklady ke studiu na základě zaslaných dokumentů, je možno získat
max. 50 bodů. Hodnotící kritéria jsou:

•

20 bodů – Výsledky předchozího studia

•

30 bodů – Zkušenosti a předpoklady ke studiu

Vybraní uchazeči, kteří dosáhnou hranice 20 bodů, jsou pozváni elektronickou poštou
prostřednictvím UIS ke 2. kolu přijímacího řízení – vlastní přijímací zkoušce.
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V případě úspěšného vykonání přijímací zkoušky u uchazečů ze zemí vyžadujících získání víza bude
zasláno potvrzení o poskytnutí ubytování na zastupitelský úřad ČR skrze datovou schránku, a to až po
elektronickém zaslání dokladu o uhrazení poplatku za studium v cizím jazyce na Studijní oddělení FTZ.
Jednotné potvrzení a oznámení o vykonání přijímací zkoušky bude zasláno uchazeči poštou.

Článek 4
Termíny přijímacích zkoušek do bakalářských programů

Termíny podávání přihlášek

•

podávání přihlášek ke studiu – 1. etapa pro uchazeče ze zahraniční do programu ICARD:
23.11.2018 - 15. 1. 2019

•

podávání přihlášek ke studiu – program ZTS: 23.11.2018 – 31.3.2019

•

podávání přihlášek ke studiu - 2. etapa pro program ICARD: 16.1. - 31. 3. 2019

•

podávání přihlášek do doplňovacího kola: 1.4. - 31. 7. 2019

Termíny přijímací zkoušky program ICARD
•

•

•
•

termín přijímací zkoušky – 1. etapa programu ICARD pro uchazeče v zahraničí:
- 1. kolo – kontrola předpokladů ke studiu (bez účasti uchazeče) - 21. 1. 2019
- 2. kolo – přijímací zkouška - videopohovor pro uchazeče v zahraničí - 4. – 6. 2.
2019
- náhradní termín - videopohovory pro uchazeče ze zahraničí – 11. – 12. 2. 2019
termín přijímací zkoušky – 2. etapa programu ICARD
- 1. kolo – kontrola předpokladů ke studiu programu ICARD (bez účasti uchazeče)
- 8. 4. 2019
- 2. kolo – přijímací zkouška - videopohovory pro uchazeče v zahraničí - 22. – 24.
4. 2019
- náhradní termín - videopohovory pro uchazeče ze zahraničí – 29. – 30. 4. 2019
- 2. kolo – přijímací zkouška pro uchazeče v ČR - 10. – 14. 6. 2019
náhradní termín přijímací zkoušky: 19. 6. 2019

doplňovací kolo přijímacích zkoušek:
- 1. kolo – kontrola předpokladů ke studiu programu ICARD - 5. 8. 2019
- 2. kolo – přijímací zkouška - 26. – 28. 8. 2019

Termíny přijímací zkoušky program ZTS
•

termín přijímací zkoušky – program ZTS: 10. – 14. 6. 2019

• náhradní termín přijímací zkoušky: 19. 6. 2019
• doplňovací kolo přijímacích zkoušek: 26. – 28. 8. 2019
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Zápisy do studia
•

řádný zápis do studia: 8. 7. 2019

•

zápis do studia studentů z doplňovacího kola: 2. 9. 2019

Článek 5
Předměty přijímací zkoušky do bakalářských programů a jejich hodnocení
Vlastní přijímací zkouška pro bakalářské studium programů ICARD i ZTS je písemná, pouze z českého
jazyka je zkouška ústní. Zkoušená látka všech předmětů je v rozsahu středoškolské výuky. Zkušební
týmy jsou složeny z odborníků v příslušném předmětu, písemné jazykové testy hodnotí pedagogové z
Katedry jazyků Provozně ekonomické fakulty ČZU.
Přijímací zkoušky do obou programů skládá uchazeč ze dvou předmětů – jazyků a specializovaného
předmětu. U programu ICARD je celý průběh přijímací zkoušky včetně specializovaného testu
v anglickém jazyce. Pro uchazeče, kteří nemohou prokázat znalost českého jazyka maturitní zkouškou
v češtině, probíhá u programu ZTS ještě přijímací pohovor v českém jazyce zaměřený na posouzení
úrovně jazykových znalostí potřebných pro studium příslušného programu. Uchazeči, kteří předloží
maturitní zkoušku v českém jazyce, ústní pohovor již skládat nemusí.
Maximální počet bodů a minimální hranice pro přijetí je se liší podle programu (viz Tab. 1 a 2).
Tab. 1 – Hodnocení uchazečů a hranice bodů pro přijetí – program ICARD
Test
Maximální /
minimální počet
bodů
1. Geografie světa
60/15
2. Anglický jazyk
40/15
Celkem
100/30
Tab. 2 – Hodnocení uchazečů a hranice bodů pro přijetí – program ZTS
Test
Maximální /
minimální počet
bodů
1. Biologie
60/15
2. Anglický jazyk
20/5
Pozn.)
3. Český jazyk – pohovor
20/10
Celkem
100/30
Uchazeči, kteří doloží maturitní zkoušku v českém jazyce přijímací zkoušku z českého jazyka skládat
nemusí. Zkouška z Českého jazyka zahrnuje pohovor v českém jazyce.

Pozn)

Uchazeči jsou přijímáni ke studiu na FTZ dle získaného bodového hodnocení při přijímací zkoušce až
do naplnění kapacity studijního programu (viz Tab. 3). Ukázkový test ze všech předmětů je možné si
vyzkoušet na webu.
Tab. 3 - Studijní programy, jejich kapacity a zkušební předměty
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Bakalářský program
1. Zemědělství tropů a
subtropů
2. International
Cooperation in Agriculture
and Rural Development
Celkem

Písemný test ze
specializovaného
předmětu
Biologie

Jazyk
Anglický a Český
jazyk Pozn.)
Anglický jazyk

Geografie světa

Počet přijímaných
studentů
80
80
160

Uchazeči, kteří doloží maturitní zkoušku v českém jazyce přijímací zkoušku z českého jazyka skládat
nemusí. Zkouška z Českého jazyka zahrnuje pohovor v českém jazyce.

Pozn)

Článek 6
Průběh přijímacích zkoušek do bakalářského programu ICARD pro uchazeče v zahraničí
Nemůže-li se uchazeč o program ICARD dostavit osobně k přijímacímu řízení z důvodu dlouhodobého
pobytu v zahraničí, může podat žádost děkanovi o umožnění účasti na přijímacím řízení
prostřednictvím videokonference. O tuto formu přijímacího řízení je ale třeba požádat nejpozději
s podáním přihlášky v Univerzitním informačním systému. Dále je nutné nahrát kopii osobního ID
dokladu se zřetelnou fotografií uchazeče.
V případě, že bude žádost uznána, skládá uchazeč přijímací řízení formou videokonference před
zkušební komisí v termínu stanoveném v pozvánce. Uchazeč v tomto případě odpovídá za dostatečnou
kvalitu přenosu a použitého vybavení.

Článek 7
Přijímací řízení pro navazující magisterské studijní programy

Obecné principy
Podmínkou pro složení přijímací zkoušky do navazujícího magisterského stupně je předložení
vysokoškolského bakalářského diplomu z kterékoliv VŠ a univerzity zemědělského, technického,
ekonomického či přírodovědného zaměření. Je rovněž přihlíženo k zájmu uchazečů o konkrétní
program. U zahraničních uchazečů je nutné doložit nostrifikaci diplomu získaného bakalářského
stupně vzdělání.
Přihlášky ke studiu na FTZ se podávají elektronickou formou na adrese is.czu.cz/prihlaska.
Za studium, které probíhá v anglickém jazyce, se ve všech navazujících magisterských programech FTZ
platí poplatek ve výši 5000,- Kč/akademický rok, kromě programu Tropical and Subtropical Agriculture
kde poplatek činí 80000,- Kč/akademický rok, a to platební kartou (informace k tomuto způsobu
najdete v elektronickém informačním systému po úspěšném vykonání přijímací zkoušky), bankovním
převodem, složenkou, nebo osobně na pokladně Studijního a informačního centra ČZU. Poplatek je
splatný do zápisu studenta a je nevratný.
Další informace o požadavcích a obsahu přijímacího řízení získají uchazeči také v českém a anglickém
jazyce na internetových stránkách FTZ v sekci „Uchazeči o studium“. Informace budou dále
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poskytovány na "Dnech otevřených dveří" ve dnech 23. 11. 2018, 25. a 26. 1. 2019, a 22. 3. 2019 a ve
vybraných tištěných médiích.
Kontaktní spojení pro přijímací řízení FTZ:
+420 22438 2164, studijniFTZ@ftz.czu.cz
Kontaktní adresa:
ČZU v Praze
Studijní oddělení FTZ
Kamýcká 129
165 00 Praha 6 – Suchdol
Článek 8
Průběh přijímací zkoušky pro navazující magisterské studijní programy
Přihláška musí být vyplněna elektronicky, musí obsahovat předepsané náležitosti a také jeden vybraný
studijní program pro navazující magisterské studium:

•

Sustainable Rural Development in T&S (SRD)

•

Wildlife Management in Tropics and Subtropics (WLM)

•

Tropical Crop Management and Ecology (TCME)

•

International Development and Agricultural Economics (IDAE)

•

Tropical Forestry and Agroforestry (TFA)

•

Tropical and Subtropical Agriculture (TSA)

K řádně vyplněné přihlášce ke studiu je nutné zaplatit manipulační poplatek 500,- Kč, a to platební
kartou (informace k tomuto způsobu najdete při podávání přihlášky v elektronickém informačním
systému), bankovním převodem, složenkou, nebo osobně na pokladně Studijního a informačního
centra ČZU. Platba musí obsahovat následující údaje:
Účet: 500022222/0800
Název účtu: Česká zemědělská univerzita v Praze
Adresa majitele účtu: Kamýcká 129, 16500 Praha 6 - Suchdol, Czech Republic, EU
Název banky: Česká spořitelna, a.s.
Adresa banky: Česká spořitelna a.s.
Budějovická 1518/13b
Praha 4 - 140 00, Česká republika
SWITF (BIC): GIBACZPXXXX
IBAN (bežný účet): CZ38 0800 0000 0005 0002 2222
Variabilní symbol pro složenku i banku (u zahraničních plateb uvést do poznámky): 5175000119
Specifický symbol: číslo přihlášky
Převodová pošta: Praha 6 – Suchdol
Poplatek se v případě podání více přihlášek hradí pro každou zvlášť (různí se specifické symboly), nelze
tedy více přihlášek zaplatit hromadnou platbou – přihlášky, které nebudou mít k poslednímu dni
podávání přihlášek přiřazenou platbu, nebudou dále zpracovány. Poplatek je nevratný v kterékoli fázi
přijímacího řízení.
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O konání přijímací zkoušky budou všichni uchazeči informováni elektronickou poštou nejméně 30 dnů
před konáním zkoušky. (Průběh přijímacího řízení bude zveřejněn na portálu is.czu.cz/prihlaska).
V pozvánce bude uveden den, místo, a hodina pohovoru.
K přijímací zkoušce přinese uchazeč občanský průkaz (nebo cestovní pas). Uchazeč je přijat do studia
po zápisu, během kterého musí odevzdat úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.
Uchazeči, kteří absolvují bakalářský stupeň v zahraničí, musí předložit také nostrifikovaný doklad o jeho
dosažení. Více informací o průběhu nostrifikace na https://www.czu.cz/cs/r-7213-studium/r-7258nostrifikace (v anglickém jazyce na https://www.czu.cz/en/r-9188-study/r-9254-recognition-ofacademic-diplomas).
Nemůže-li se uchazeč z vážných důvodů dostavit k přijímací zkoušce v 1. nebo 2. etapě, může ji vykonat
v náhradním termínu. Žádost o náhradní termín s písemným odůvodněním je nutno doručit
elektronicky nejpozději v den konání řádné přijímací zkoušky na e-mail Studijního oddělení FTZ.
Doplňovací kolo přijímacích zkoušek je organizováno k doplnění kapacity programu, který však může
být již naplněn z 1. nebo 2. etapy řádného termínu, případně z náhradního termínu řádného kola.
O úspěšném nebo neúspěšném vykonání zkoušky rozhoduje děkan FTZ na základě výsledků
jednotlivých zkušebních komisí. Své rozhodnutí oznámí uchazeči elektronickou formou to na portálu
is.czu.cz/prihlaska zpravidla do 7 dnů (je nutné sledovat průběh přijímacího řízení). Uchazeč může
požádat děkana o přezkoumání rozhodnutí, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí.
Originální doklad o přijetí získají uchazeči při zápisu do studia.
V případě úspěšného vykonání přijímací zkoušky u uchazečů ze zemí vyžadujících získání víza bude
zasláno potvrzení o poskytnutí ubytování na zastupitelský úřad ČR skrze datovou schránku, a to až po
elektronickém zaslání dokladu o uhrazení poplatku za studium v cizím jazyce na Studijní oddělení FTZ.
Jednotné potvrzení a oznámení o vykonání přijímací zkoušky bude zasláno uchazeči poštou.
Přijímací řízení je dvoukolové. V 1. kole provede přijímací komise výběr uchazečů podle jejich
předpokladů ke studiu – na základě anotace bakalářské práce (nebo podobného písemného výstupu),
výsledků dokončeného předchozího studia (ve formě výpisu známek), a zkušeností a předpokladů ke
studiu obsažených v CV a motivačním dopisu. Požadované dokumenty je nutné nahrát současně s
podáním přihlášky do Univerzitního elektronického systému (UIS).
V prvním kole, které hodnotí předpoklady ke studiu na základě zaslaných dokumentů, je možno získat
max. 50 bodů. Hodnotící kritéria jsou:

•
•
•
•

20 bodů – Výsledky předchozího studia
10 bodů – Anotace bakalářské práce (nebo podobného písemného výstupu)
10 bodů – Zkušenosti a předpoklady ke studiu
10 bodů – Motivační dopis

Vybraní uchazeči, kteří dosáhnou hranice 20 bodů, jsou pozváni elektronickou poštou
prostřednictvím v UIS ke 2. kolu přijímacího řízení – osobnímu pohovoru.
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Článek 9
Termíny přijímacích zkoušek do navazujících magisterských programů

Termíny podávání přihlášek

•

podávání přihlášek ke studiu – 1. etapa pro uchazeče ze zahraniční: 23.11.2018 - 15. 1.
2019

•

podávání přihlášek ke studiu - 2. etapa: 16.1. - 31. 3. 2019

•

podávání přihlášek do doplňovacího kola: 1.4. - 31. 7. 2019

Termíny přijímací zkoušky
•

•

termín přijímací zkoušky – 1. etapa pro uchazeče v zahraničí:
- 1. kolo – kontrola předpokladů ke studiu (bez účasti uchazeče) - 21. 1. 2019
- 2. kolo – přijímací videopohovory pro uchazeče v zahraničí - 4. – 6. 2. 2019
- náhradní termín - videopohovory pro uchazeče ze zahraničí – 11. – 12. 2. 2019

termín přijímací zkoušky – 2. etapa
- 1. kolo – kontrola předpokladů ke studiu (bez účasti uchazeče) - 8. 4. 2019
- 2. kolo – přijímací videopohovory pro uchazeče v zahraničí - 22. – 24. 4. 2019
- náhradní termín - videopohovory pro uchazeče ze zahraničí – 29. – 30. 4. 2019
- 2. kolo – přijímací pohovory pro uchazeče v ČR - 17. 6. 2019

•

náhradní termín přijímací zkoušky: 19. 6. 2019

•

doplňovací kolo přijímacích zkoušek:
- 1. kolo – kontrola předpokladů ke studiu - 5. 8. 2019
- 2. kolo – přijímací pohovory - 29. 8. 2019

Zápisy do studia
•

řádný zápis do studia: 9. 7. 2019

•

zápis do studia studentů z doplňovacího kola: 3. 9. 2019

Článek 10
Předměty přijímací zkoušky pro navazující magisterské studijní programy a jejich hodnocení
Vlastní přijímací zkouška se skládá z pohovoru v anglickém jazyce zaměřeném podle programu (viz
Tab. 5). U ústních pohovorů pro všechny programy musí uchazeč dosáhnout minimálně 60 bodů ze
100 dle kritérií uvedených v Tab. 4. Zkušební komise jsou složeny z odborníků z katedry garantující
příslušný studijní program.
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Tab. 4 – Kritéria hodnocení uchazečů
Předmět
Maximální /
minimální počet
bodů
1. Odborný anglický jazyk
40/20
2. Pohovor zaměřený na téma
60/40
Celkem
100/60
Uchazeči jsou přijímáni ke studiu na FTZ dle získaného bodového hodnocení přijímací zkoušky až do
naplnění kapacity studijního programu (viz Tab. 5).
Do programu Tropical and Subtropical Agriculture jsou studenti přijímáni bez přijímací zkoušky.
Tab. 5 - Studijní programy, jejich kapacity a zkušební odborné předměty
Studijní program
Pohovor
Počet přijímaných
v anglickém jazyce
studentů
zaměřený na téma
Sustainable Rural Development in T&S
Agricultural
20
Engineering and
Technologies
Wildlife Management in Tropics and
Animal husbandry
20
Subtropics
and conservation
Tropical Crop Management and Ecology
Plant Production
20
International Development and
Economics and
20
Agricultural Economics
World Geography
Tropical Forestry and Agroforestry
Ecology and
20
Forestry
Tropical and Subtropical Agriculture
Bez přijímacího
50
pohovoru
Celkem
150

Článek 8
Průběh přijímacího řízení pro uchazeče v zahraničí
Nemůže-li se uchazeč dostavit osobně k přijímacímu řízení z důvodu dlouhodobého pobytu
v zahraničí, může podat žádost děkanovi o umožnění účasti na přijímacím řízení prostřednictvím
videokonference. O tuto formu přijímacího řízení je ale třeba požádat nejpozději s podáním přihlášky
v Univerzitním informačním systému. Dále je nutné nahrát kopii osobního ID dokladu se zřetelnou
fotografií uchazeče.
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V případě, že bude žádost uznána, skládá uchazeč přijímací řízení formou videokonference před
zkušební komisí v termínu stanoveném v pozvánce. Uchazeč v tomto případě odpovídá za dostatečnou
kvalitu přenosu a použitého vybavení.

Článek 9
Závěrečná ustanovení
Toto nařízení bylo projednáno kolegiem děkana FTZ dne 5. 9. 2018.
Toto nařízení bylo schváleno Akademickým senátem FTZ dne 24. 10. 2017 a nabývá platnosti a
účinnosti dnem vyhlášení.
V Praze dne 12.11.2018

doc. Ing. Jan Banout, Ph.D., v. r.
děkan FTZ
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