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Změna pravidel přijímacího řízení a podmínky přijetí do studia  

na Fakultě elektrotechniky a informatiky VŠB – TU Ostrava  

pro akademický rok 2020/2021 
 

 
Pro bakalářské studium 

 

1. Přijímací zkouška bude automaticky prominuta všem uchazečům. 

2. Přílohy elektronické přihlášky je nutné doložit: 

o v 1. kole do 28. 7. 2020 (původní termín byl 19. 6. 2020), 

o ve 2. kole do 31. 7. 2020 (původní termín byl 30. 6. 2020), 

o ve 3. kole (pokud bude vyhlášeno) v původním termínu do 15. 9. 2020. 

3. Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení bude vyhotoveno do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí 

ke studiu, nejpozději však: 

o v 1. kole do 27. 8. 2020, 

o ve 2. kole do 30. 8. 2020, 

o ve 3. kole do 15. 10. 2020. 

 

 

Pro navazující magisterské studium 

 

1. Přílohy elektronické přihlášky je nutné doložit: 

o v 1. kole do 28. 7. 2020 (původní termín byl 15. 7. 2020) u programů v českém jazyce, 

o ve 2. kole do 31. 7. 2020 (původní termín byl 15. 7. 2020). 

2. Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení bude vyhotoveno do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí 

ke studiu, nejpozději však: 

o v 1. kole do 27. 8. 2020 u programů v českém jazyce, 

o ve 2. kole do 30. 8. 2020. 

3. Třetí kolo přijímacího řízení může být vyhlášeno od 1. 8. 2020 do 31. 8. 2020, s termínem pro dodání 

dokumentů do 7. 9. 2020.  (Do třetího kola nebude zařazen studijní program N2661 Projektování 

elektrických systémů a technologií, do kterého lze přijímat pouze do 31.7.2020.) 

 

 

Pro doktorské studium 

 

1. Přílohy elektronické přihlášky je nutné doložit: 

o v 1. kole do 31. 7. 2020 (původní termín byl 15. 7. 2020). 

 

 

 

V Ostravě 11. 5. 2020  

 

 

 

prof. Ing. Pavel Brandštetter, CSc.  

děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky, VŠB – TU Ostrava 
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