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PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2022/2023 FP TUL – 2. KOLO 
 
Obecné předpoklady: 
Základní podmínkou přijetí ke studiu je předložení dokladu o úspěšně ukončeném středoškolském vzdělání (pro 
bakalářské studium nebo magisterské nenavazující studium) nebo dokladu o řádném ukončení studia v kterémkoliv 
typu studijního programu (pro magisterský studijní program, který navazuje na bakalářský studijní program).  
 
Uchazeči, kteří absolvovali předchozí stupeň  vzdělání  v zahraničí, jsou povinni doložit doklad o dosaženém 
vzdělání, který je uznán na území ČR.  
Uchazeči – cizinci, kteří nemají maturitní zkoušku z češtiny nebo slovenštiny, doloží doklad o vykonané zkoušce 
z českého jazyka na úrovni B2 podle společného evropského referenčního rámce.  
Poskytnutí osobních údajů v přihlášce ke studiu je podle § 88 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném 
znění povinné; v případě jejich neposkytnutí nebude přihláška ke studiu přijata ke zpracování. 
 

Elektronická přihláška https://stag.tul.cz/portal/studium/uchazec 

Písemná přihláška na adresu Děkanát FP TU v Liberci, Studentská 2, 461 17 Liberec 1 

 

Administrativní poplatek 600,- Kč 
 Údaje pro zaplacení 

administrativního poplatku 
výhradně bankovním převodem  
ČSOB č. ú. 305806603, var. symbol 649133 

Přihláška ke studiu bude zaevidována až po zaplacení administrativního poplatku. 

Lékařské potvrzení pouze pokud je uvedeno u jednotlivých studijních oborů 

 

Termín podání přihlášek do 15. 8. 2022  

Termín přijímacích zkoušek 22. 8. – 24. 8. 2022   

Termín vydání rozhodnutí 
o přijetí ke studiu 

31. 8. 2022 

Termín vydání 
rozhodnutí 
o přezkoumání 
rozhodnutí 

23. 9. 2022 

Termín skončení přijímacího 
řízení 

23. 9. 2022  

Vzory testů pro přijímací 
zkoušky včetně vyhodnocení 
zveřejněny na 

https://www.fp.tul.cz/uchazec/prijimaci-rizeni/ 

 

 

 

 

 

 

 

Podmínky pro přijetí do studia v kombinované formě jsou vždy shodné s podmínkami pro prezenční 
studium.  Maximální počet přijímaných zahrnuje přijímané v prvním a druhém kole dohromady.  
 

  

https://stag.tul.cz/portal/studium/uchazec
https://www.fp.tul.cz/uchazec/prijimaci-rizeni/
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Bakalářské studijní programy  se zaměřením na vzdělávání – sdružené studium 

Studijní programy  
  

Forma studia 
P – prezenční  

K – kombinovaná 

Maximální 
počet 

přijímaných 
Poznámky 

✓ Fyzika se zaměřením na vzdělávání P, K 
10 (P) 
10 (K) 

Jedná se o tzv. sdružené studium –  
uchazeč vybírá vždy dvojici 
uvedených programů, jeden z nich 
je tzv. program maior, druhý je 
označován jako program minor. 
Studijní plány programů maior 
a minor daného oboru jsou stejné, 
liší se pouze tím, že student musí  
vypracovat bakalářskou práci 
v rámci  programu maior.  
 
Vypsané dvojkombinace těchto 
studijních programů se zaměřením  
na vzdělávání (maior/minor) – viz 
tabulky níže.  

✓ Chemie se zaměřením na vzdělávání P, K 
10 (P) 
10 (K) 

✓ Informatika se zaměřením na 
vzdělávání 

P, K 
20 (P) 
20 (K) 

✓ Matematika se zaměřením na 
vzdělávání 

P, K 
20 (P) 
20 (K) 

✓ Přírodopis se zaměřením na 
vzdělávání 

P, K 
20 (P) 
15 (K) 

 
 

Vypsané  kombinace (maior – minor) v prezenčním studiu 

fyzika – chemie matematika – fyzika 
fyzika – matematika matematika – chemie 
fyzika – přírodopis matematika – informatika 
chemie – fyzika matematika – přírodopis  
chemie – matematika přírodopis – fyzika 
chemie – přírodopis  přírodopis – chemie  
informatika – matematika  přírodopis – matematika  

 
Vypsané kombinace (maior – minor)  v kombinovaném studiu  

fyzika – chemie informatika – matematika 
fyzika – informatika  matematika – fyzika 
fyzika – matematika matematika – chemie 
fyzika – přírodopis  matematika – informatika 
chemie – fyzika matematika – přírodopis  
chemie – matematika přírodopis – fyzika 
chemie – přírodopis přírodopis – chemie  
informatika – fyzika přírodopis – matematika 

 
Obsahová náplň přijímací zkoušky a kritéria vyhodnocení (Bc.)  

 

Forma přijímací zkoušky  Uchazeči konají písemný test obecných studijních předpokladů. 

Podmínky pro prominutí 
přijímací zkoušky 

Bez přijímací zkoušky budou automaticky přijati uchazeči, kteří dosáhli celkového 
průměru studia na střední škole do 1,25 včetně (výroční vysvědčení z posledních 
čtyř ročníků, popř. pololetní v posledním ročníku, pokud střední škola v době 
podání přihlášky nebyla dokončena).  

Bodové hodnocení 
Body jsou přiděleny na základě výsledku písemného testu – maximálně 100 bodů 
pro každý obor kombinace.  

Způsob sestavení pořadí  
uchazečů pro přijetí 

Podle dosažených bodů. 

Podmínky pro přijetí  Umístění se v pořadí vyhovujícím kapacitě programu maior. 
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Bakalářské studijní programy bez zaměření na vzdělávání    

Studijní programy  
Forma studia 
P – prezenční  

K – kombinovaná 

Maximální 
počet 

přijímaných 
Poznámky 

✓ Aplikovaná geografie P 25  

    písemná přijímací zkouška 

✓ Bioinženýrství P 20  

✓ Česká filologie pro praxi P 25  

✓ Historická a muzeologická studia P 20  

✓ Matematika P 7  

 
 

Obsahová náplň přijímací zkoušky a kritéria vyhodnocení (Bc.)  
 
 

APLIKOVANÁ GEOGRAFIE 

Písemný test Uchazeči konají písemný test obecných studijních předpokladů.  

Podmínky pro prominutí 
přijímací zkoušky 

Bez přijímací zkoušky budou automaticky přijati uchazeči, kteří dosáhli 
celkového průměru studia na střední škole do 1,25 včetně (výroční vysvědčení 
z posledních čtyř ročníků, popř. pololetní v posledním ročníku, pokud střední 
škola v době podání přihlášky nebyla dokončena). 

Podmínky pro přijetí 
Umístění se v pořadí vyhovujícím 
kapacitě programu 

Maximální bodové ohodnocení 100 b. 

Způsob sestavení pořadí 
uchazečů pro přijetí 

Podle dosažených bodů. 

 
 
 
 

BIOINŽENÝRSTVÍ 

Písemný test  
Z učiva matematiky a fyziky nebo chemie v rozsahu učiva na gymnáziu či střední 
škole přírodovědného, popř. technického zaměření. 

Podmínky pro prominutí 
přijímací zkoušky 

Uchazeči z gymnázií a středních průmyslových škol příbuzného zaměření ke 
zvolenému oboru, kteří z obou předepsaných předmětů přijímací zkoušky mají 
po celou dobu studia průměrný prospěch do 2,0 včetně, budou přijati bez 
písemné zkoušky v případě, že složili maturitu v průběhu předcházejících tří let. 

Podmínky pro přijetí 
Umístění se v pořadí vyhovujícím 
kapacitě programu 

Maximální bodové ohodnocení 100 b. 

Způsob sestavení pořadí 
uchazečů pro přijetí 

Podle dosažených bodů. 

 
 

ČESKÁ FILOLOGIE PRO PRAXI 

Písemný test Uchazeči konají písemný test obecných studijních předpokladů.  

Podmínky pro prominutí 
přijímací zkoušky 

Bez přijímací zkoušky budou automaticky přijati uchazeči, kteří dosáhli 
celkového průměru studia na střední škole do 1,25 včetně (výroční vysvědčení 
z posledních čtyř ročníků, popř. pololetní v posledním ročníku, pokud střední 
škola v době podání přihlášky nebyla dokončena). 

Podmínky pro přijetí 
Umístění se v pořadí vyhovujícím 
kapacitě programu 

Maximální bodové ohodnocení 100 b. 

Další podmínky 

U programu Česká filologie pro praxi musí uchazeči, kteří nemají maturitní 
zkoušku z češtiny nebo slovenštiny, doložit doklad o vykonané zkoušce 
z českého jazyka na úrovni C1 podle společného evropského referenčního 
rámce. 

Způsob sestavení pořadí 
uchazečů pro přijetí 

Podle dosažených bodů. 
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HISTORICKÁ A MUZEOLOGICKÁ STUDIA 

Písemný test  
Z učiva dějepisu v rozsahu gymnaziálního učiva či střední školy humanitního 
zaměření.  

Podmínky pro prominutí 
přijímací zkoušky 

Uchazeči, kteří dosáhli průměrného prospěchu na SŠ do 1,25 včetně, příp. kteří 
již s přihláškou doloží maturitní zkoušku z dějepisu s prospěchem výborně, 
velmi dobře či dobře, jsou přijati.  

Podmínky pro přijetí  
Umístění se v pořadí vyhovujícím 
kapacitě programu 

Maximální bodové ohodnocení 100 b. 

Způsob sestavení pořadí 
uchazečů pro přijetí 

Podle dosažených bodů. 

 

MATEMATIKA 

Písemný test  
Z učiva matematiky na gymnáziu či střední škole přírodovědného, popř. 
technického zaměření.  

Podmínky pro přijetí  
Umístění se v pořadí vyhovujícím 
kapacitě programu  

Maximální bodové ohodnocení 100 b. 

Způsob sestavení pořadí 
uchazečů pro přijetí 

Podle dosažených bodů. 

 
 

 

Navazující magisterské studium  

Studijní programy  
 

Forma studia 
P – prezenční  

K – kombinovaná 

Maximální 
počet 

přijímaných 
Poznámky 

✓ Bioinženýrství  P 10  písemná přijímací zkouška 

✓ Historie P 10  ústní pohovor, písemná zkouška 

 
 

Obsahová náplň přijímací zkoušky a kritéria vyhodnocení (NMgr.)  
 
 

BIOINŽENÝRSTVÍ 

Písemný test Test z odborných znalostí vztahujících se k požadovanému studijnímu oboru. 

Podmínky pro prominutí 
přijímací zkoušky 

Bez přijímací zkoušky budou přijímáni uchazeči, kteří budou splňovat za celé 
bakalářské studium Bioinženýrství nebo příbuzného programu podmínku 
průměrného prospěchu nebo u státní závěrečné zkoušky získají průměrný 
prospěch z obhajoby a odborné rozpravy do 2,0 včetně. 

Podmínky pro přijetí 
Umístění se v pořadí vyhovujícím 
kapacitě programu.  

Maximální bodové hodnocení  100 b. 

Způsob sestavení pořadí 
uchazečů pro přijetí 

Podle dosažených bodů. 

 
 

 

HISTORIE 

Ústní pohovor, 
písemný test 

Ústní pohovor nad projektem diplomové práce, test ze základů oboru na úrovni 
bakalářského studia oboru Kulturněhistorická a muzeologická studia.  

Podmínky pro přijetí  
Umístění se v pořadí vyhovujícím 
kapacitě programu.  

Maximální bodové hodnocení 100 b.  

Způsob sestavení pořadí 
uchazečů pro přijetí 

Podle dosažených bodů. 

 
 

 

 
Podmínky přijímacího řízení byly schváleny Akademickým senátem FP TUL dne 6. prosince 2021. 
 

V Liberci 31. května 2022     Připravila Klára Severýnová Popková 


