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1. Obecné informace
1.1 Přijímání uchazečů o studium na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně (dále jen „UTB
ve Zlíně“) se řídí § 48 a násl. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách (dále jen
„zákon“) a čl. 7 a násl. Statutu UTB. Přihlášky ke studiu do navazujících magisterských
studijních programů a oborů přijímá Studijní oddělení Fakulty technologické (dále jen
„FT“) UTB ve Zlíně.
1.2 Na FT se podává přihláška pouze na jeden studijní program, studijní obor a formu
studia.
1.3 Uchazeči budou přijímáni do navazujících magisterských studijních programů a oborů,
případně specializace uvedených v Příloze č. 1 této směrnice.
1.4 Přihlášky ke studiu pro uvedené studijní programy přijímá Studijní oddělení FT UTB
ve Zlíně elektronickou formou (pořízením elektronické přihlášky, dále jen „e-přihláška“,
viz odst. 3) s následným dodáním vytištěné a podepsané přihlášky a nutných příloh
(viz odst. 4), což je podmínka nutná pro zařazení do přijímacího řízení. Doručením
vytištěné přihlášky včetně všech příloh je zahájeno přijímací řízení.
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2. Administrativní poplatek
Administrativní poplatek za přijímací řízení činí 290 Kč. Poplatek je třeba poukázat
složenkou nebo bankovním převodem do 23. 5. 2016 (1. kolo přijímacího řízení) nebo do
22. 8. 2016 (2. kolo přijímacího řízení).
Údaje pro platbu:
Název banky: Komerční banka Zlín
Číslo účtu: 27-1925270277/0100
Variabilní symbol: 2903602990
Specifický symbol: oborové číslo, které je přiděleno po vyplnění e-přihlášky
Konstantní symbol: 0379 (platba složenkou), 0558 (platba bankovním převodem)
IBAN pro platbu ze zahraničí: CZ 7501000000 2719 2527 0277
Pro zrychlení platební transakce doporučujeme provádět platbu bezhotovostním převodem
na účet. Je povinností každého uchazeče si v elektronické přihlášce zkontrolovat, zda byla
platba potvrzena. Pokud potvrzení o přijetí platby v e-přihlášce uchazeč nenalezne do 10
dnů od platby (zpravidla uchazeč uvede chybně některý symbol nebo číslo účtu),
zkontaktuje se se Studijním oddělením FT na e-mailové adrese: studium@ft.utb.cz.
Dokladem o zaplacení poplatku se rozumí kopie ústřižku složenky nebo kopie dokladu
o provedení bankovní transakce.
Uchazeč o studium, který neuhradí výše uvedený poplatek, v rámci probíhajícího
přijímacího řízení nesplní jednu ze základních podmínek pro přijetí ke studiu.
Administrativní poplatek se v žádném případě nevrací.

3. Podávání přihlášky elektronickou formou
E-přihlášku je nutno podat na webové adrese www.eprihlaska.utb.cz. Při vyplňování
e-přihlášky si uchazeč volí jeden studijní program, studijní obor a formu studia (viz odst.
1.2). Případnou specializaci pod studijním oborem uchazeč vyznačí až po pořízení
e-přihlášky do vytištěné verze přihlášky, a to k názvu studijního oboru. Při
vyplňování e-přihlášky uchazeč po zadání rodného čísla (případně pseudorodného čísla) a
počátečních písmen svého jména a příjmení doplní požadované osobní a další povinné
údaje dle instrukcí uvedených v e-přihlášce.
E-přihláška musí být podána v období od 5. 1. 2016 do 23. 5. 2016 (1. kolo přijímacího
řízení) nebo od 14. 6. 2016 do 22. 8. 2016 (2. kolo přijímacího řízení). Po uplynutí tohoto
období nebude možné provádět v e-přihlášce žádné změny, zůstane však uchazečům
dostupná pro čtení a kontrolu údajů.

4. Požadované přílohy a odeslání přihlášky
4.1 E-přihlášku je třeba ve zkrácené verzi vytisknout, podepsat a doporučeně odeslat
společně s požadovanými přílohami. Charakter příloh a termíny jejich dodání se liší dle
ukončení bakalářského studia uchazeče a dle fakulty, kde bylo toto studium absolvováno:

-2-

Vnitřní normy Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

a) Uchazeči, kteří ukončili bakalářské či magisterské studium v roce 2016 nebo dříve, a
to na jakékoliv univerzitě kromě UTB ve Zlíně, musí Studijnímu oddělení FT dodat
nejpozději v termínu odevzdání přihlášky tyto přílohy:
 úředně ověřenou kopii diplomu o absolvování vysoké školy,
 úředně ověřenou kopii dodatku k diplomu (lze nahradit výpisem absolvovaných
předmětů potvrzeným příslušným studijním oddělením),
 doklad o zaplacení administrativního poplatku (viz odst. 2).
Úředně ověřené kopie musí být ověřeny na matrice nebo na úřadě určeném k ověřování.
b) Uchazeči, kteří ukončili bakalářské či magisterské studium v roce 2016 nebo dříve, a
to na jakékoliv fakultě UTB ve Zlíně, musí Studijnímu oddělení FT dodat nejpozději
v termínu odevzdání přihlášky tyto přílohy:
 běžnou kopii diplomu o absolvování vysoké školy,
 běžnou kopii dodatku k diplomu (lze nahradit výpisem absolvovaných předmětů
potvrzeným příslušným studijním oddělením) - neplatí pro absolventy FT UTB
ve Zlíně,
 doklad o zaplacení administrativního poplatku (viz odst. 2),
c) Uchazeči, kteří v akademickém roce 2015/2016 studují závěrečný ročník bakalářského
studia na jakékoliv univerzitě kromě UTB ve Zlíně, musí Studijnímu oddělení FT
dodat v níže uvedených termínech tyto přílohy:
 v termínu odevzdání přihlášky: doklad o zaplacení administrativního poplatku
(viz odst. 2),
 v termínu odevzdání přihlášky: seznam předmětů bakalářského studia potvrzený
studijním oddělením příslušné fakulty (pro posouzení příbuznosti předchozího
studia),
 nejpozději v den zápisu ke studiu: úředně ověřenou kopii diplomu o absolvování
vysoké školy (úředně ověřená kopie musí být ověřena na matrice nebo
na úřadě určeném k ověřování).
d) Uchazeči, kteří v akademickém roce 2015/2016 studují závěrečný ročník bakalářského
studia na jakékoliv fakultě UTB ve Zlíně, musí Studijnímu oddělení FT dodat tyto
přílohy:
 v termínu odevzdání přihlášky: doklad o zaplacení administrativního poplatku
(viz odst. 2),
 v termínu odevzdání přihlášky: seznam předmětů bakalářského studia potvrzený
studijním oddělením příslušné fakulty (pro posouzení příbuznosti předchozího
studia) – neplatí pro studenty FT UTB ve Zlíně,
 nejpozději v den zápisu ke studiu: běžnou kopii diplomu o absolvování vysoké
školy.
Pokud uchazeč nedodá požadované přílohy ve stanovených termínech, nebude
ke studiu přijat, a to pro nesplnění podmínek přijímacího řízení.
4.2 Termín pro odeslání vytištěné a podepsané e-přihlášky společně s dokladem o zaplacení
administrativního poplatku (viz odst. 2) je pro všechny uchazeče 23. 5. 2016 (1. kolo
přijímacího řízení) nebo 22. 8. 2016 (2. kolo přijímacího řízení). Přihlášku je třeba
doporučeně zaslat nebo osobně doručit na adresu Studijního oddělení FT:
Fakulta technologická UTB ve Zlíně, Studijní oddělení, Vavrečkova 275, 760 01
Zlín.
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Pokud nebude vytištěná a podepsaná přihláška osobně dodána nebo odeslána
poštou na adresu Studijního oddělení FT nejpozději do 23. 5. 2016 (1. kolo
přijímacího řízení) nebo do 22. 8. 2016 (2. kolo přijímacího řízení), nebude zahájeno
přijímací řízení bez dalšího vyrozumění uchazeče. Informaci o přijetí či nepřijetí
přihlášky nalezne uchazeč v elektronické přihlášce (nutno zkontrolovat, zda je přihláška
označena jako „přijatá přihláška“). V případě nejasností musí uchazeč neprodleně
kontaktovat Studijní oddělení FT na tel. +420 576 031 319 nebo na e-mailovou adresu
studium@ft.utb.cz.

5. Přijímací řízení
5.1 Doručením vytištěné a podepsané přihlášky ke studiu s uhrazeným administrativním
poplatkem a dalšími požadovanými přílohami (viz odst. 4.1) je zahájeno přijímací řízení.
Osobní účast uchazečů v rámci přijímacího řízení nebude požadována.
Ve studijních programech Chemie a technologie materiálů, Chemie a technologie
potravin a Procesní inženýrství se přijímací zkoušky promíjí. Podmínky pro přijetí jsou
uvedeny v odst. 5.3.
5.2 O přijetí uchazečů rozhodne děkan na základě doporučení přijímací komise ve složení:
proděkani pro pedagogickou činnost, předseda Akademického senátu FT nebo jím
pověřený člen Akademického senátu FT a předseda Rady studijních programů nebo jím
pověřený člen Rady studijních programů. V případě malého počtu uchazečů může děkan
rozhodnout o neotevření příslušného oboru.
5.3 Podmínky pro přijetí
5.3.1 Uchazeči, kteří ukončili daný nebo příbuzný studijní obor bakalářského či
magisterského studia v roce 2016 nebo dříve a splnili požadavky uvedené v odst. 4:
pokud tito uchazeči do 23. 5. 2016 (1. kolo přijímacího řízení) nebo do 22. 8. 2016
(2. kolo přijímacího řízení) dodají požadované přílohy, budou ke studiu přijati.
5.3.2 Uchazeči, kteří v akademickém roce 2015/2016 studují závěrečný ročník bakalářského
studia daného nebo příbuzného studijního oboru a splnili požadavky uvedené v odst. 4:
tito uchazeči budou přijímací komisí navrženi k přijetí a splní-li podmínku dodání
kopie diplomu o absolvování vysoké školy nejpozději v den zápisu ke studiu, budou
v den zápisu ke studiu přijati.
5.3.3 Uchazeči, kteří nesplní podmínky uvedené v odst. 4, nebudou vzhledem k nesplnění
podmínek přijímacího řízení ke studiu přijati.
5.3.4 Pokud se uchazeč hlásí do jiného studijního oboru, než který absolvoval v bakalářském
stupni, může určit přijímací komise na základě návrhu garanta oboru předměty, které si
uchazeč musí zapsat navíc do navazujícího magisterského studia jako diferenční
předměty.
5.3.5 Pokud přijímací komise posoudí předchozí studium uchazeče jako nepříbuzné
ke studijnímu oboru, na který se hlásí, uchazeč nebude ke studiu přijat. Ve zvláštních
případech rozhoduje děkan FT.
5.3.6 O přijetí uchazečů, kteří splnili požadavky uvedené v odst. 4, rozhodne přijímací
komise nejpozději do konce měsíce června 2016 (1. kolo přijímacího řízení) nebo do
konce měsíce srpna 2016 (2. kolo přijímacího řízení).
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5.3.7 Uchazeči budou přijímáni (dle data převedení přihlášky do přijímacího řízení) do
maximálního počtu studentů stanoveného děkanem.

6. Počty přijímaných uchazečů
Počty přijímaných uchazečů určí děkan nejpozději do 31. 5. 2016 na základě normativu
přiděleného MŠMT pro UTB ve Zlíně. Tato informace bude zveřejněna
na www.utb.cz/ft, nabídka:
O fakultě → Úřední deska → Přijímací řízení.

7. Přijímání uchazečů ze zahraničních vysokých škol (s výjimkou
slovenských)
7.1 Uchazeči ze zahraničních vysokých škol podají přihlášku podle odst. 3 a zaplatí
administrativní poplatek podle odst. 2.
7.2 Všichni uchazeči ze zahraničních vysokých škol musí doložit seznam předmětů
potvrzený studijním oddělením příslušné fakulty a to v jazyce českém nebo anglickém
(pro posouzení příbuznosti předchozího studia). Tyto doklady musí uchazeči dodat
společně s přihláškou, tj. nejpozději do 23. 5. 2016 (1. kolo přijímacího řízení) nebo do
22. 8. 2016 (2. kolo přijímacího řízení).
7.3 Všichni uchazeči, kteří absolvovali zahraniční vysoké školy (kromě slovenských škol)
musí doložit úředně ověřené a do českého nebo anglického jazyka přeložené doklady
o ukončeném vysokoškolském vzdělání. Tyto doklady musí být nostrifikovány v souladu
se směrnicí rektora SR/10/2014, pokud neexistuje mezivládní dohoda o uznávání
vzdělání mezi ČR a příslušným státem. Doklady musí uchazeči dodat nejpozději
do 23. 5. 2016 (1. kolo přijímacího řízení) nebo do 22. 8. 2016 (2. kolo přijímacího
řízení).
7.4 Uchazeči – cizinci (kromě občanů Slovenské republiky), kteří absolvovali zahraniční
vysoké školy (kromě slovenských škol) prokazují svou připravenost studovat v českém
jazyce předložením úředně ověřeného dokladu o vykonané maturitní nebo státní zkoušce
z českého jazyka nebo osvědčením o vykonání zkoušky z českého jazyka minimálně
úrovně B2 podle „Společného evropského referenčního rámce pro jazyky“. Tyto doklady
musí uchazeči dodat nejpozději do 23. 5. 2016 (1. kolo přijímacího řízení) nebo
do 22. 8. 2016 (2. kolo přijímacího řízení).
7.5 Pro přijetí uchazečů platí plně ustanovení uvedená v odst. 5.3.2 až 5.3.5. Uchazeči, kteří
doloží přílohy uvedené v odst. 7.2 až 7.4 ve stanovených termínech a splní požadavek
příbuznosti absolvovaného studijního oboru, budou ke studiu přijati. Uchazeči, kteří
tyto přílohy ve stanovených termínech nedoloží, nebudou vzhledem k nesplnění
podmínek přijímacího řízení ke studiu přijati.
7.6 Veškerá komunikace s uchazeči o studium v českém jazyce probíhá v českém jazyce.
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8. Zveřejnění výsledků, zápis ke studiu
8.1 Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny do 3 pracovních dnů po termínu zasedání
přijímací komise (viz odst. 5.3.6) na webové adrese www.utb.cz/ft, v nabídce:
Přijímací řízení → Navazující magisterské studium → Výsledky přijímacího řízení
8.2 Uchazečům bude zasláno písemné rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení neprodleně
po zasedání přijímací komise. Uchazeči, kteří budou přijati ke studiu, obdrží současně
s rozhodnutím také pozvánku k zápisu. Součástí rozhodnutí o přijetí či nepřijetí je i
odůvodnění a poučení o možnosti podat žádost o přezkoumání. Nepodaří-li se rozhodnutí
doručit, je zveřejněno na úřední desce fakulty. Datum jeho zveřejnění je dnem doručení.

9. Různé
9.1 Uchazeč může požádat o přezkoumání rozhodnutí ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho doručení.
Žádost se podává děkanovi FT, který může sám žádosti vyhovět a rozhodnutí změnit.
V opačném případě předá žádost k rozhodnutí rektorovi UTB ve Zlíně. Při přezkoumání
je posuzováno, zda nebylo rozhodnutí vydáno v rozporu se zákonem a vnitřními předpisy
UTB ve Zlíně a FT. Podstatným podkladem pro rozhodování je kontrola hodnocení
přijímacího řízení. Při přezkoumání rozhodnutí je možno zohlednit vědeckou, uměleckou
a sportovní činnost uchazeče provozovanou soustavně na celostátní nebo mezinárodní
úrovni, kterou uchazeč doloží spolu s žádostí o přezkoumání rozhodnutí.
9.2 Uchazeč, který nebyl přijat na požadovaný studijní program, obor nebo formu studia,
může požádat o převod své přihlášky na jiný studijní program, obor či formu studia,
uskutečňovaného na FT, pokud má volnou kapacitu. Podepsanou písemnou žádost o
převod na jiný studijní program, obor či formu studia musí podat děkanovi FT spolu
s žádostí o přezkoumání rozhodnutí (viz odst. 8.2 a 9.1), tedy do 30 dnů ode dne
doručení. Podání této žádosti není zpoplatněno.

...…............................................................
doc. Ing. František Buňka, Ph.D.
děkan FT

.............................................................
Ing. Michal Staněk, Ph.D.
předseda akademického senátu FT
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PŘÍLOHA Č. 1: SEZNAM NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH
PROGRAMŮ, OBORŮ A SPECIALIZACE
Prezenční forma studia:
 Studijní program: Chemie a technologie materiálů
Studijní obor: Inženýrství ochrany životního prostředí
Studijní obor: Inženýrství polymerů
Studijní obor: Inženýrství polymerů,
specializace: Medicínské a farmaceutické materiály
Studijní obor: Materiálové inženýrství
 Studijní program:
Studijní obor:
Studijní obor:
Studijní obor:

Chemie a technologie potravin
Chemie potravin a bioaktivních látek
Technologie potravin
Technologie tuků, detergentů a kosmetiky

 Studijní program:
Studijní obor:
Studijní obor:
Studijní obor:

Procesní inženýrství
Konstrukce technologických zařízení
Výrobní inženýrství
Řízení jakosti

Kombinovaná forma studia:
 Studijní program: Chemie a technologie materiálů
Studijní obor: Inženýrství polymerů
Studijní obor: Inženýrství ochrany životního prostředí
 Studijní program: Chemie a technologie potravin
Studijní obor: Technologie potravin
 Studijní program: Procesní inženýrství
Studijní obor: Výrobní inženýrství
Studijní obor: Řízení jakosti
V případě přidělení akreditace nových studijních programů či oborů na Fakultě technologické
v průběhu přijímacího řízení bude umožněno přijímání i do těchto programů či oborů.

