Doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc.
děkan

Ústí nad Labem, 17. prosince 2015
Vážená paní předsedkyně,
v návaznosti na jednání AS PřF UJEP dne 9. 12. 2015 a vzhledem k současnému
vývoji situace ohledně akreditace oborů chemie a matematiky se na Vás obracím s prosbou o
projednání formou per rollam a schválení v AS PřF UJEP následujícího návrhu na změny
podmínek přijímacího řízení 2016/2017, schválených per rollam 21. 10. 2015 a následně
projednaných na minulém zasedání AS PřF:
1) V čl. III, odst. (3) přidání bodu
b) Poplatek se hradí poštovní poukázkou nebo převodem ve prospěch účtu Univerzity J. E.
Purkyně v Ústí nad Labem, č. ú. 100200392/0800, konstantní symbol při platbě poštovní
poukázkou 0379 a při platbě převodem 0308, variabilní symbol 530509, specifický symbol:
1. – 6. číslice z rodného čísla.
2) V čl. I, odst. (1) přidání bodu
d) v akreditovaném bakalářském programu Physics ve studijním oboru Physics v prezenční
a kombinované formě,
V čl. V, odst. (1) přidání oboru Physics
3) V čl. III, odst. (6) vyjmutí bodu
iii. uchazeči o bakalářské nebo navazující magisterské studium hudební výchovy, jsou
povinni k přihlášce přiložit potvrzení lékaře ORL,
V čl. V, odst. (2) bod b) vyjmutí poslední věty
„Pro přijetí ke studiu je nutné doložit potvrzení lékaře ORL.“
Body 1 až 3 již byly projednány na zasedání AS dne 9. 12. 2015 a schváleny.
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4) Změny ve vyhlášení bakalářských oborů studijního programu Chemie a doktorského studia
studijního programu Matematika
Ve věci změn vyhlášení oborů v podmínkách přijímacího řízení jsme po jednání s paní
prorektorkou a panem rektorem dospěli k závěru, že učiním okamžitá opatření v reakci na
sdělení AK a využijeme po oficiálním vyrozumění ze strany MŠMT (doposud nepřišlo)
možnosti rozkladu. Pak, vzhledem s tím spojenému časovému posunu od vyhlášení
přijímacího řízení je určitá pravděpodobnost, že po následném projednáni v AK a výsledném
stanovisku MŠMT (cca v 1. polovině března) nastaví MŠMT omezeni akreditace (zákaz
přijímání studentu) od akad. roku 2017/2018.
Navrhuji ponechat zatím vyvěšené původní znění přijímacího řízení a projednat per
rollam ponechání vyhlášení bakalářských oborů studijního programu Chemie.
V případě doktorského studia studijního programu Matematika navrhuji ponechat
zatím do obdržení rozhodnutí MŠMT vyvěšené původní znění přijímacího řízení a
projednat per rollam následující postup – na základě data omezení akreditace
v rozhodnutí MŠMT provést případnou korekci znění přijímacího řízení (vyškrtnutím PhD
studijního program Matematika).
Vážená paní předsedkyně, obracím se na Vás s žádostí o projednání výše uvedených bodů
formou per rollam v AS PřF UJEP.
Děkuji předem za projednání a Vaši vstřícnost
zdraví

Vážená paní
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