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1/4 V odpovědi, prosím, uvádějte naše číslo jednací. 

  Podmínky pro přijímací řízení do bakalářského a navazujícího 
magisterského studia pro akademický rok 2022/2023 s výukou 

v českém nebo anglickém jazyce s nástupem od semestru Podzim 
2022 pro ukrajinské studenty v nouzi, kterým byla poskytnuta 

dočasná ochrana podle zákona č. 65/2022 Sb. 
 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

1/ Na základě § 8 zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství, v souvislosti s ozbrojeným 
konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, může vysoká škola nebo fakulta 
stanovit pro uchazeče nebo pro zvlášť vymezenou skupinu takových uchazečů podmínky přijetí ke 
studiu podle § 49 zákona o vysokých školách.  

2/ Přihláška ke studiu může být potvrzena pouze uchazeči, který nejpozději do konce období pro sběr 
přihlášek doloží, že mu byla na území České republiky udělena dočasná ochrana podle zákona č. 
65/2022 Sb. o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným 
invazí vojsk Ruské federace. Doložením dokumentu se rozumí vložení barevného skenu/fotografie 
originálu. V případě pochybností o pravosti dokumentu, může být fakultou vyžadováno předložení 
originálu dokumentu.   

3/ Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středoškolského vzdělání 
s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje 
na bakalářský studijní program, je řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu 
nejméně na bakalářském stupni.      

4/ Při absolvování předchozího vzdělání v zahraničí je nutné doložit ověření tohoto vzdělání, a to 
nostrifikací nebo dle § 48 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění. Ověření 
musí být provedeno do data zápisu do studia stanoveného fakultou. Toto vzdělání může být dle § 8 
odst.1 b) zákona č. 67/2022 Sb. nahrazeno čestným prohlášením takovéto osoby. Ekonomicko-správní 
fakulta MU stanoví jako další podmínku pro přijetí ke studiu složení předepsané přijímací zkoušky. 
Výsledek přijímací zkoušky určí pořadí uchazečů. O přijetí uchazeče rozhodne děkan fakulty na návrh 
Přijímací komise, která přijetí uchazeče doporučí na základě pořadí výsledků přijímací zkoušky a 
preferencí programů uvedených v motivačním dopisu. 

 
Článek 2 

Podmínky pro přijetí ke studiu ukrajinských studentů v nouzi do bakalářských a navazujících 
magisterských studijních programů 

 

1/ do studijních programů s výukou v českém jazyce 

Kritéria pro zařazení do přijímacího řízení: 
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- Vyplnění motivačního dopisu 
- Doložení skenu cestovního dokladu nebo jiného dokladu s nalepeným vízovým štítkem nebo 

záznamem o udělení dočasné ochrany získaným v České republice 
- Doložení dosaženého minimálně středoškolského vzdělání (pro bakalářské studijní programy) 

nebo minimálně bakalářského vzdělání (pro navazující magisterské programy) 

V přijímacím řízení budou Ekonomicko-správní fakultou akceptovány pouze přihlášky uchazečů, kteří 
prokážou, že splňují kritéria stanovená těmito podmínkami přijímacího řízení. Přihlášky ke studiu, které 
nebudou splňovat požadovaná kritéria, nebudou zařazeny do přijímacího řízení.  

Ověření motivace ke studiu proběhne formou motivačního dopisu v českém jazyce, kde uchazeč 
odpoví na stanovené otázky, a to přímo ve své e-přihlášce. Maximální doporučená délka je 2000 
znaků. Při vyhotovení motivačního dopisu je možné využít překladače https://lindat.cz/translation . 

Otázky motivačního dopisu 

1/ Jaké je Vaše dosažené současné vzdělání? Uveďte název instituce a programu/oboru. 
2/ Jaký byl Váš výsledný studijní průměr (pro vysoké školy uveďte v CGPA1 či procentech; pro střední 
školy na škále 1-12, kdy 12 je nejlepší).   
3/ Proč jste si vybral/a Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity?  - max. 1000 znaků 
4/ Chcete začít studovat bakalářský (po ukončení střední školy) nebo navazující magisterský program 
(dosažení minimálně bakalářského titulu)? 
5/ Jaký je Váš preferovaný studijní program, který byste chtěl/a na Ekonomicko-správní fakultě studovat 
(viz nabídka studijních programů)? Řádně zdůvodněte svůj výběr. – max. 1000 znaků 
6/ O který další studijní program byste jevil/a zájem v případě nedostupnosti výše uváděného?  
 
Metody hodnocení motivačního dopisu: 

Při hodnocení motivačního dopisu bude brán zřetel na: 
1) Absolvovaný předchozí program/obor vzdělávání a jeho návaznost na vybraný program na 
Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity 
2) Proklamovaný studijní průměr 
3) Obsahovou a jazykovou kvalitu motivačního dopisu  
 

2/ do studijních programů s výukou v anglickém jazyce 
 
Kritéria pro zařazení do přijímacího řízení: 

- Vyplnění motivačního dopisu 
- Doložení skenu cestovního dokladu nebo jiného dokladu s nalepeným vízovým štítkem nebo 

záznamem o udělení dočasné ochrany získaným v České republice 
- Doložení dosaženého minimálně středoškolského vzdělání (pro bakalářské studijní programy) 

nebo minimálně bakalářského vzdělání (pro navazující magisterské programy) 
- Doložení jazykového certifikátu: 

 
1 Culmulative Grade Point Average 

https://lindat.cz/translation
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o TOEFL – 550 bodů (paper-based test), nebo 213 bodů (computer-based test), nebo 79 
bodů (internet-based test), 

o IELTS – Minimální skóre 6.5, 
o CAE – výsledek A nebo B, 
o CPE – výsledek A, B nebo C, 
o Získání jiného mezinárodně uznávaného certifikátu na úrovni výše požadovaných 

výsledků. 

V přijímacím řízení budou Ekonomicko-správní fakultou akceptovány pouze přihlášky uchazečů, kteří 
prokážou, že splňují kritéria stanovená těmito podmínkami přijímacího řízení. Přihlášky ke studiu, které 
nebudou splňovat požadovaná kritéria, nebudou zařazeny do přijímacího řízení.  

Ověření motivace ke studiu proběhne formou motivačního dopisu v anglickém jazyce, kde uchazeč 
odpoví na stanovené otázky, a to přímo ve své e-přihlášce. Maximální doporučená délka je 2000 
znaků. Při vyhotovení motivačního dopisu je možné využít překladače https://lindat.cz/translation . 

Otázky motivačního dopisu 

1/ Jaké je Vaše dosažené současné vzdělání? Uveďte název instituce a programu/oboru. 
2/ Jaký byl Váš výsledný studijní průměr (pro vysoké školy uveďte v CGPA či procentech; pro střední 
školy na škále 1-12, kdy 12 je nejlepší).   
3/ Proč jste si vybral/a Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity? - max. 1000 znaků 
4/ Chcete začít studovat bakalářský (po ukončení střední školy) nebo navazující magisterský program 
(dosažení minimálně bakalářského titulu)? 
5/ Jaký je Váš preferovaný studijní program, který byste chtěl/a na Ekonomicko-správní fakultě studovat 
(viz nabídka studijních programů)? Řádně zdůvodněte svůj výběr. – max. 1000 znaků 
6/ O který studijní program v českém jazyce byste jevil/la zájem v případě nepřijetí do programu 
vyučovaném v anglickém jazyce?  
 
Metody hodnocení motivačního dopisu: 

Při hodnocení motivačního dopisu bude brán zřetel na: 
1) Absolvovaný předchozí program/obor vzdělávání a jeho návaznost na vybraný program na 
Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity 
2) Proklamovaný studijní průměr 
3) Obsahovou a jazykovou kvalitu motivačního dopisu  
 

Článek 3 
Kapacita studijních programů 

 
Děkanem fakulty byla stanovena kapacita jednotlivých studijních programů. Daná kapacita studijních 
programů nemusí být naplněna. 
Název programu Kapacita studijního programu 
S výukou v českém jazyce Bakalářské studijní 

programy 
Navazující magisterské 
studijní programy 

Ekonomie 5 X 
Finance 5 X 

https://lindat.cz/translation
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Finance a právo 10 5 
Hospodářská politika X 5 
Podniková ekonomika a management 5 X 
Podniková informatika 2 X 
Regionální rozvoj a cestovní ruch 10 X 
Veřejná ekonomika a správa 10 10 
Hospodářská politika a mezinárodní vztahy X 5 
Matematické a statistické metody v ekonomii X 5 
Regionální rozvoj X 5 
S výukou v anglickém jazyce   
Business Management and Finance 1 X 
Economics and Public Policy 1 X 
Economics X 4 
Public Finance and Economics X 4 
 
 

Článek4 
Závěrečná ustanovení 

 
1/ Uchazeči podávají výhradně elektronickou přihlášku, tzv. e-přihlášku. Podání papírové přihlášky není 
možné. Výrazem „přihláška“ se v tomto dokumentu rozumí vždy jen elektronická forma přihlášky, tedy 
„e-přihláška“. 
 
2/ Neexistuje možnost dodatečného podání e-přihlášky po skončení období jejich přijímání. 
 
3/ Počet přijatých uchazečů podle těchto podmínek neovlivňuje počty přijímaných uchazečů podle 
Podmínek pro přijetí ke studiu na Ekonomicko-správní fakultě MU do bakalářských studijních programů 
pro ak. rok 2022/2023 s výukou v českém jazyce s nástupem od semestru Podzim 2022, Podmínek pro 
přijetí ke studiu na Ekonomicko-správní fakultu MU do navazujících magisterských studijních programů 
pro ak. rok 2022/2023 s výukou v českém jazyce s nástupem od semestru Podzim 2022, Podmínek pro 
přijetí v akademickém roce 2022/2023 do bakalářských studijních programů, v nichž výuka probíhá v 
cizím jazyce a Podmínek pro přijetí v akademickém roce 2022/2023 do navazujících magisterských 
studijních programů, v nichž výuka probíhá v cizím jazyce. 
 
4/ Uchazeč je v souladu s § 8 odst. 1 písm. d) zákona č. 67/2022 Sb. osvobozen od poplatku za úkony 
spojené s přijímacím řízením dle § 58 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. 
 
5/ Tyto podmínky přijímacího řízení byly schváleny Akademickým senátem Ekonomicko-správní fakulty 
dne 11. dubna 2022. 
 
 
 
 
 
 


