
MASARYKŮV)ÚSTAV)VYŠŠÍCH)STUDIÍ)ČVUT)V)PRAZE)
)
Ředitelka)Masarykova)ústavu)vyšších)studií)ČVUT)v)Praze)vyhlašuje)mimořádné)
kolo)přijímacího)řízení)pro)navazující)magisterský)studijní)program)Řízení)
rozvojových)projektů,)studijní)obor)Řízení)regionálních)projektů)
)
)
PODMÍNKY)PŘIJÍMACÍHO)ŘÍZENÍ)PRO)AKADEMICKÝ)ROK)2015/2016)
)
)
Navazující)magisterský)studijní)program)Řízení)rozvojových)projektů))
)
Studijní)obor)
H)Řízení)regionálních)projektů)
)
uskutečňované)na)Masarykově)ústavu)vyšších)studií)ČVUT)(dále)jen)ČVUT)MÚVS).)
)
Kód)programu:) ) ) N3949)
Forma)studia:) ) ) prezenční)
Standardní)doba)studia:) ) 2)roky)
Udělovaný)akademický)titul:) inženýr)(Ing.))
Jazyk)studia:)) ) ) čeština)
)
Podmínky)pro)přijetí)ke)studiu))
1))Absolvování)bakalářského)nebo)magisterského)studijního)programu)v)technickém)
nebo)ekonomickém)oboru.))

2))Úspěšné)absolvování)přijímací)zkoušky.)
)
Náležitosti)přihlášky)ke)studiu))
Ke) studiu) na) ČVUT) MÚVS) se) uchazeč) přihlašuje) podáním) jedné) ze) dvou) forem)
přihlášek:))

1)) Přihláška) se) podává) na) standardních) tiskopisech) schválených) MŠMT) pro)
akademický) rok)2015/2016.)Vyplňte,)přiložte)doklad)o)zaplacení)poplatku)za)úkony)
spojené)s)přijímacím)řízením)(dále)jen)poplatek))a)zašlete)na)adresu)ČVUT)MÚVS.)
Poplatek)činí)500,H)Kč.)

2)) Formulář) elektronické) verze) přihlášky) je) k) dispozici) na) adrese:)
http://www.prihlaska.cvut.cz/.)Vytištěnou)elektronickou)přihlášku)s)přiděleným)kódem)
přihlášky,) opatřenou) podpisem) uchazeče,) zašle) uchazeč) s) připojenými) doklady) na)
adresu)ČVUT)MÚVS.)Poplatek)činí)500,H)Kč.)
)
Uchazeč) podává) přihlášku) do) studijního) programu) Řízení) rozvojových) projektů)
s)vyznačením)preference)oboru)Řízení)regionálních)projektů.)
)
Doklady,)které)je)nutné)k)přihlášce)připojit:)
1))potvrzení)o)úhradě)poplatku,)
2))úředně)ověřenou)kopii)bakalářského)nebo)magisterského)diplomu)a)ověřenou)kopii)
dodatku) k) diplomu) nebo) ověřenou) kopii) vysvědčení) ze) státní) závěrečné) zkoušky.)
Uchazeči,)kteří)v)době)podání)přihlášky)nemají)ukončené)studium,)dodají)požadované)
doklady)neprodleně,)nejpozději)do)týdne)po)obdržení)diplomu)a)dodatku)k)diplomu.)V)



případě,)že)uchazeči)nemají)ukončené)bakalářské)studium)a)studují)na)VŠ)v)ČR,)musí)
přiložit)výpis)známek,)který)vydá)a)potvrdí)studijní)oddělení)příslušné)VŠ)(dle)zákona)
č.)111/1998)Sb.,)o)vysokých)školách,)§)57)odst.)6).)Akceptován)bude)pouze)originál)
výpisu,) případně) jeho) úředně) ověřená) kopie.) Tento) doklad) nesmí) být) starší) než) 1)
měsíc)od)data)podání)přihlášky.)

3))úředně)ověřenou)kopii)potvrzení)o)uznání)rovnocennosti)či)nostrifikaci)zahraničního)
diplomu) H) pouze) pokud) uchazeč) absolvoval) bakalářské) či) magisterské) studium) na)
zahraniční)VŠ)(netýká)se)Slovenské)republiky).)

4)) potvrzení) o) znalosti) českého) jazyka) musí) přiložit) jen) cizinci) (kromě) občanů)
Slovenské)republiky))a)to)buď)

)

•) úředně) ověřenou) kopií) dokladu) o) vykonané)maturitní) nebo) státní) zkoušce) z)
českého)jazyka,)nebo)

•) úředně) ověřenou) kopií) potvrzení) o) vykonání) zkoušky) z) českého) jazyka) na)
stupni) B2) dle) Společného) evropského) referenčního) rámce) pro) jazyky) na)
katedře) jazykové) výuky) ČVUT) MÚVS) nebo) na) Ústavu) jazykové) a) odborné)
přípravy)UK)v)Praze.)

)
Náležitě) vyplněná) a) podepsaná) papírová) nebo) elektronická) přihláška) nemusí)
obsahovat)potvrzení)lékaře)a)nemusí)být)vyplněn)středoškolský)prospěch.))
Údaje) v) přihlášce) musí) být) pravdivé) a) úplné.) Nepravdivě) nebo) neúplně) vyplněná)
přihláška,)stejně)tak)přihláška)bez)připojených)příloh,)nebude)přijata.)K)přihlášce)došlé)
po)termínu)nebude)brán)zřetel.)
)
Termín)pro)podání)přihlášky)včetně)všech)povinných)příloh)je)8.)srpna)2015.))
)
Přijímací)zkouška)
K)písemné)přijímací) zkoušce)budou)pozváni)pouze)uchazeči,) jejichž)přihláška)byla)
přijata) a) kteří) nejpozději) v) roce) 2014/15) splní) podmínku) předchozího) vzdělání) 
bakalářského) nebo) magisterského) studijního) programu) v) technickém) nebo) 
ekonomickém)oboru.)
)
Přijímací)zkouška)bude)mít)formu)písemného)testu,)kterou)tvoří)dvě)části:)
H)test)z)matematiky,)
H)test)z)anglického)jazyka.)
Rozsah)testu)a)vzorový)test)jsou)zveřejněny)na)http://www.muvs.cvut.cz.)Písemný) 
test)proběhne)dne)16.)září)2015)na)Masarykově)ústavu)vyšších)studií)ČVUT)v)Praze,
) Kolejní)2637/2a,)160)00)Praha)6,)učebna)č.)103.)
)
Vyhodnocení)přijímací)zkoušky))
Pořadí)mezi)uchazeči,)kteří)splňují)podmínky)pro)přijetí)(viz)bod)Podmínky)pro)přijetí)
ke)studiu),)bude)stanoveno)podle)dosaženého)počtu)bodů)získaných)za)hodnocení)
písemného)přijímacího)testu.)
)
Celkem)bude)přijato)v)obou)kolech)přijímacího)řízení)maximálně)80)uchazečů)v)pořadí)
podle) bodového) hodnocení) do) prezenční) formy) studia) oboru) Řízení) regionálních)
projektů.)BudeHli)mít)více)uchazečů)shodný)počet)bodů) jako)uchazeč)na)80.)místě,)
budou)přijati)všichni)tito)uchazeči.)
)



Oznámení)výsledků)přijímacího)řízení))
Rozhodnutí)o)přijetí)či)nepřijetí)ke)studiu)bude)uchazeči)zasláno)nejpozději)do)30)dnů)
od) termínu) zasedání) přijímací) komise) doporučeným) dopisem) do) vlastních) rukou.)
Uchazečům,)kteří)nebudou)mít)v)době)podání)přihlášky)ukončené)bakalářské)studium,)
bude)vydáno) rozhodnutí)o)přijetí) až)po)dodání)ověřené)kopie)diplomu)a)dodatku)k)
diplomu,)které)jsou)uchazeči)povinni)dodat)neprodleně,)nejpozději)však)do)týdne)po)
jejich)obdržení.))V)případě)přijetí)ke)studiu)uchazeč)současně)s)rozhodnutím)o)přijetí)
obdrží)pozvání)k)zápisu)ke)studiu.)Výsledky)přijímacího)řízení)a)rozřazení)do)oborů)
budou)zveřejněny)na)Úřední)desce)ČVUT)MÚVS)a)na)www)stránkách)ČVUT)MÚVS)
http://www.muvs.cvut.cz/.)
)
)
)
)
) )



Organizační)pokyny)
)
Poplatek) za) úkony) spojené) s) přijímacím) řízením) je) třeba) zaslat) složenkou) nebo)
poukázat)na)účet:))
)
KB)Praha)6,)č.)účtu:)19H8491620277/0100))
variabilní)symbol:)) 77777))
specifický)symbol:)) pro)papírovou)přihlášku)rodné)číslo)uchazeče,)

pro)elektronickou)verzi)kód)přihlášky)
konstantní)symbol:))0308)
)
Bankovní)poplatky)hradí)uchazeč.)
)
Poplatek)za)úkony)spojené)s)přijímacím)řízením)je)nevratný.)
)
Přihlášku)je)nutné)k)uvedenému)datu)zaslat)na)adresu:)
Masarykův)ústav)vyšších)studií)ČVUT)v)Praze,)Kolejní)2637/2a,)160)00)Praha)6.)
)
)
)
)
)
doc.)Ing.)Lenka)Švecová,)Ph.D.)
ředitelka)MÚVS)ČVUT) )

)
)


