Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze
Konzultační středisko - Hradec Králové
Konzultační středisko PEF ČZU v Praze – Hradec
Králové

Hradec Králové
Regionální AK
Nerudova 37
500 02 Hradec Králové

Ing. Ivo Konopa
495 535 997
725 365 355

oakhk@seznam.cz
strediskoczuhk.cz

PaedDr. Marie Peková
495 521 250
606 650 850
majka.pekova@tiscali.cz

Ing. Josef Zilvar, CSc.
777 313 070
josef.zilvar@seznam.cz

Ing. Monika Zrzavá
604 933 375
mozr.snezenka@seznam.cz

Studijní oddělení PEF
Eva Šimková
224 382 328
simkova@pef.czu.cz
Přijímání přihlášek do kurzů CŽV pro akademický rok 2012/2013:

Konzultační středisko
PEF ČZU v Praze

Hradec Králové

Veřejná správa
a regionální rozvoj

Veřejná správa
a regionální rozvoj

bakalářské studium

navazující magisterské studium

Podnikání
a administrativa

Podnikání
a administrativa

bakalářské studium

navazující magisterské studium

ano

ano

Uplatnění absolventů oboru Podnikání a administrativa:
Obor připravuje studenty pro povolání v podnikatelských činnostech. Zde uplatní své
ekonomické a manažerské vzdělání. Budou se dobře orientovat v podmínkách tržního
prostředí při správě a řízení všech typů podniků. Jsou připravování i pro práci v místní a
regionální správě a administrativě.
Uplatnění absolventů oboru Veřejná správa a regionální rozvoj:
Studium oboru poskytuje absolventům velmi široké základy ekonomických,
manažerských a společensko-vědních disciplin s důrazem na bezprostřední využití v praxi.
Uplatní se v institucích místní, regionální i státní správy a mohou pracovat i v malých a

středních podnicích soukromé sféry. Koncepce oboru vychází z aktuálních potřeb
společnosti integrované do evropských struktur.
Program CŽV: Veřejná správa a regionální rozvoj, Podnikání a administrativa
- bakalářský stupeň
 První stupeň studia – kurz (3 semestry v rámci celoživotního vzdělávání):
 kombinované studium, výuka sobota – neděle,
 náplň kurzu vychází z příslušného akreditovaného oboru
(Podnikání a administrativa),
 účastníci celoživotního vzdělávání nemají statut studenta,
 účastníci kurzu obdrží „Potvrzení o studiu kurzu CŽV“ a „Výkaz o studiu v programu
celoživotního vzdělávání na vysoké škole“,
 cena kurzu za semestr: 15 800,- Kč,
 platbu za kurz lze započítat do nákladů (organizace, podnikatel),
 na účastníky celoživotního vzdělávání se vztahuje přiměřeně Studijní a zkušební řád
ČZU a ostatní vnitřní předpisy ČZU v Praze,
 po absolvování kurzu obdrží posluchači osvědčení,
 absolventi prvního stupně kurzu mohou dále pokračovat ve druhém stupni
studia (další 3 semestry):
a) pokračování v kurzu CŽV (3 semestry - placený kurz se získáním osvědčení
o studiu),
b) přijetí na řádné studium (podmínky přijetí viz dále).


Druhý stupeň studia
a) pokračování v kurzu CŽV:
 posluchači nemají statut studenta a nadále hradí kurz CŽV,
 absolvování kurzu nevede k získání bakalářského diplomu (účastníci kurzu získávají
„Potvrzení o studiu v Kurzu celoživotního vzdělávání“ a po absolvování kurzu obdrží
osvědčení).
b) přijetí na řádné studium:
 podmínky přijetí do řádného studia: průměr za absolvovaný kurz do 2,00 (včetně)
nebo složení přijímací zkoušky,
 absolventům prvního stupně – kurzu
budou
uznány získané kredity
(50 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia),
 posluchači mají statut studenta (bezplatné studium),
 studium je zakončeno vykonáním SBZ - získání titulu bakalář (Bc.),
 absolventi mohou pokračovat v navazujícím magisterském studiu na PEF ČZU
v Praze (CŽV i řádné studium), případně podávat přihlášky na jiné univerzitě.
Programy CŽV: Veřejná správa a regionální rozvoj, Podnikání a administrativa
- navazující magisterský stupeň
 První stupeň studia – kurz (2 semestry v rámci celoživotního vzdělávání)
 kombinované studium, výuka sobota – neděle,
 náplň kurzu vychází z příslušného akreditovaného oboru
(Veřejná správa a regionální rozvoj, Podnikání a administrativa),
 účastníci celoživotního vzdělávání nemají statut studenta,
 účastníci kurzu obdrží „Potvrzení o studiu kurzu CŽV“ a „Výkaz o studiu v programu
celoživotního vzdělávání na vysoké škole“,
 cena kurzu za semestr: 16 800,- Kč,






platbu za kurz lze započítat do nákladů (organizace, podnikatel),
na účastníky celoživotního vzdělávání se vztahuje přiměřeně Studijní a zkušební řád
ČZU a ostatní vnitřní předpisy ČZU v Praze,
po absolvování kurzu obdrží posluchači osvědčení,
absolventi prvního stupně kurzu mohou dále pokračovat ve druhém stupni
studia (další 2 semestry):
a) pokračování v kurzu CŽV (2 semestry - placený kurz se získáním osvědčení o
studiu),
b) přijetí na řádné studium (podmínky přijetí viz dále).



Druhý stupeň studia
a) pokračování v kurzu CŽV:
 posluchači nemají statut studenta a nadále hradí kurz CŽV,
 absolvování kurzu nevede k získání inženýrského diplomu (účastníci kurzu získávají
„Potvrzení o studiu v Kurzu celoživotního vzdělávání“ a po absolvování kurzu obdrží
osvědčení).
b) přijetí na řádné studium:
 podmínky přijetí do řádného studia: průměr za absolvovaný kurz do 2,00 (včetně)
nebo složení přijímací zkoušky,
 absolventům prvního stupně – kurzu
budou
uznány získané kredity
(50 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia),
 posluchači mají statut studenta (bezplatné studium),
 studium je zakončeno vykonáním SZZ - získání titulu inženýr (Ing.).
Další informace:

 Výuka v Konzultačním středisku je v aktuálním akademickém roce zahájena pouze při
dostatečném počtu uchazečů o studium v kurzu CŽV.
 O přijetí do kurzu rozhoduje pořadí přihlášky a včasné zaplacení úhrady kurzu (platba
po semestrech),
 Uchazeči budou o otevření kurzu průběžně informováni (po naplnění kapacity kurzu –
nejpozději do 20. srpna). Kurzy celoživotního vzdělávání budou zahájeny v září/říjnu
2012.
 Platba za kurz bude uskutečněna na základě dopisu o otevření kurzu a přijetí uchazeče,
kde budou uvedeny veškeré informace (účet, zahájení výuky, apod.) a musí být
provedena do stanoveného termínu.
Podání přihlášky ke studiu v CŽV:
PEF ČZU v Praze přijímá klasický i elektronický formulář přihlášky do všech druhů a
forem studia.
V případě vyplnění elektronické přihlášky je nutné formulář

vytisknout, podepsat a spolu s dokladem o uhrazení administrativního
poplatku zaslat na fakultu. Do formuláře přihlášky uvádí uchazeč název studijního
programu, studijního oboru a formu studia (uchazeč do kurzu CŽV musí na přihlášce uvést
konkrétní Konzultační středisko). Originál dokladu o zaplacení správního poplatku (s řádně
vyplněným specifickým symbolem fakulty -11900, ve specifickém symbolu u elektronického
formuláře přihlášky je číslo, které uchazeč získá jeho vytištěním) musí být přiložen k
přihlášce. Tento poplatek je nevratný.
Pro přihlášky není vyžadováno potvrzení prospěchu v předchozím studiu ani
potvrzení lékaře.

Přehled nejdůležitějších termínů:
Dny otevřených dveří na PEF ČZU v Praze: 20. - 21. 1. 2012
Termín podání přihlášek:
do naplnění kapacity střediska (max. do 20. 8. 2012)
Administrativní poplatek:
550,- Kč
Název banky:
KB, a.s. Praha 6
Účet:
19-5504550287/0100
Variabilní symbol pro složenku i banku:
1175000112
Konstantní symbol:
179
Specifický symbol:
11900, u elektronického formuláře číslo přihlášky
Převodová pošta:
Praha 6 - Suchdol
Termín oznámení o příjetí:
průběžně, nejpozději do 31. 8. 2012
Úhrada poplatku za kurz:
do stanoveného termínu po oznámení o přijetí

Na přihlášce musí být výrazně uvedeno příslušné Konzultační středisko PEF.

V případě, že formulář přihlášky není řádně vyplněn nebo neobsahuje-li požadované
náležitosti, vyzve fakulta uchazeče k odstranění nedostatků a stanoví mu k tomu určitou lhůtu.
Pokud nebudou nedostatky do určeného data odstraněny, přihláška není zaevidována.
Adresa elektronického formuláře přihlášky: http://prijimacky.czu.cz
PEF přijímá i standardní formuláře přihlášek.
Přihlášky se zasílají na adresu:
Česká zemědělská univerzita v Praze
Provozně ekonomická fakulta
studijní oddělení
Kamýcká 129
165 21 Praha 6 – Suchdol

