
Zpráva o přijímacím řízení na FST ZČU v Plzni v roce 2015 
 
Tabulka termínů: 
Fakulta Termín 

podání 
přihlášek 
ke studiu 

Termín 
zahájení a 
ukončení 
přijímacích 
zkoušek 

Náhradní 
termín 
přijímacích 
zkoušek 

Termín 
vydání 
rozhodnutí 
o přijetí ke 
studiu 

Termín 
vydání 
rozhodnutí o 
přezkoumání 
původního 
rozhodnutí 

Termín k 
nahlédnutí 
do materiálů 
k 
přijímacímu 
řízení 

Termín 
skončení 
přijímacího 
řízení 

1.kolo PŘ 
Bc. 17.4.2015 22. – 

26.6.2015 
2.9.2015 8.7.2015 22.8.2015 15.-

19.6.2015 
31.10.2015 

N Mgr. 17.4.2015 22. – 
26.6.2015 

1.9.2015 8.7.2015 22.8.2015 13.-
17.7.2015 

31.10.2015 

Ph.D. 29.5.2015 11.6.-
30.6.2015 

do 
31.8.2015 

9.7.2015 31.10.2015 30.6.-
9.7.2015 

31.8.2015 

2.kolo PŘ 
Bc. 14.8.2015 2. 9. 2015 14. 9. 2015 4. 9. 2015 17.10.2015 7. 9. 2015 28.11.2015 
N Mgr. 14.8.2015 1. 9. 2015 14. 9. 2015 4. 9. 2015 17.10.2015 7. 9. 2015 28.11.2015 

 
Podmínky přijímacího řízení: 
Na Fakultu strojní ZČU v Plzni se koná pouze přijímací pohovor prokazující splnění nutných 
podmínek pro přijetí ke studiu (maturita, ukončené bakalářské studium). Na FST se nekonají 
přijímací zkoušky. 
 
Přijímání nových studentů do bakalářského studijního programu probíhá na základě 
bodovacího systému, kdy každému uchazeči jsou přiznávány body za výsledky 
středoškolského studia včetně maturity. K tomu se přidávají body za ostatní aktivity, které 
jsou ukazatelem zájmu o technické obory a znalosti cizího jazyka. 
Studenti, kteří již studovali na VŠ jsou hodnoceni dle dosavadního VŠ studia následovně: 
- k opětovnému studiu jsou přijímáni ti uchazeči z VŠ, kteří dosáhli v průběhu dosavadního 
VŠ studia v průměru alespoň 30 kreditů na ukončený akademický rok.  
-  je posuzováno počet let studia na fakultě a počet dosavadních přijetí na fakultu 
Studenti jsou přijímáni na studijní program B2301- Strojní inženýrství. 
 
Při přijímání na navazující Mgr. program  musí mít žadatel úspěšně absolvováno 
bakalářské studium. Toto studium je určeno především pro absolventy technických fakult. Při 
přijímacím pohovoru dokladuje uchazeč výsledky svého dosavadního VŠ studia. Pokud 
uchazeč nemá absolvovány některé důležité předměty ze strojírenského základu (včetně 
absolventů profesního Bc. studia na FST) nutné pro zdárný průběh jeho dalšího studia, budou 
mu předepsány v rámci výběrových, tzv. vyrovnávacích předmětů.  
Uchazeč se hlásí přímo na jeden z nabízených 8 oborů studia.  

Studijní programy, na které byli v roce 2015 uchazeči přijímáni:  

Bakalářské - udělovaný titul Bc., standardní doba studia 3 roky 

Kód Program / obor Forma  OPP1 

B2301 Strojní inženýrství    
 Strojní inženýrství PS,KS --- 500 

     

                                                 
1 Odhadovaný počet přijatých pro akademický rok 2015-16. 



Navazující magisterské - udělovaný titul Ing., standardní doba studia 2 roky 

Kód Program / obor Forma  OPP 

N2301 Strojní inženýrství   150 
 Dopravní a manipulační technika PS,KS --- --- 
 Konstrukce zdravotnické techniky PS --- --- 
 Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie PS,KS --- --- 
 Průmyslové inženýrství a management PS,KS --- --- 
 Stavba energetických strojů a zařízení PS,KS --- --- 
 Stavba jaderně energetických zařízení PS --- --- 
 Stavba výrobních strojů a zařízení PS,KS --- --- 
 Strojírenská technologie-technologie obrábění PS,KS --- --- 

Doktorské - udělovaný titul Ph.D., standardní doba studia 4 roky 

Kód Program / obor Forma  OPP 

P2301 Strojní inženýrství   30 
 Materiálová inženýrství a strojírenská metalurgie PS,KS --- --- 
 Průmyslové inženýrství a management PS,KS --- --- 
 Stavba energetických strojů a zařízení PS,KS --- --- 
 Stavba strojů a zařízení PS,KS --- --- 
 Strojírenská technologie-technologie obrábění PS,KS --- --- 
 Inženýrství speciálních technologií a materiálů PS,KS --- --- 

 
 
2. 11. 2015 
Doc. Ing. Jiří Staněk, CSc. 
Proděkan FST 

 

 

 


