Informace k přihláškám

pro zájemce o studium bakalářských oborů
Na Zemědělskou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se
podává pro bakalářské obory přihláška v elektronické podobě.
1. Uchazeč může na jednu přihlášku uvést pouze jeden obor. Na každý obor naší
fakulty je nutno vyplnit samostatnou přihlášku. Platí i v případě volby prezenčního
nebo kombinovaného studia, musí být samostatná přihláška.
2. Uchazeč vyplňuje všechny požadované údaje v elektronické přihlášce!!!
3. a) Pokud uchazeč již má ukončené středoškolské studium, vyplní v elektronické
přihlášce průměry za studium 1. až 4. ročníku střední školy (výroční vysvědčení) a
průměr z maturitní zkoušky.
b) V případě, že uchazeč bude v letošním školním roce maturovat, uvede do
elektronické přihlášky průměry za studium 1. až 3. ročníku z výročních vysvědčení a u
4. ročníku uvede průměr za 1. pololetí.
4. Uchazeč o studium v bakalářských studijních programech je povinen spolu s
elektronickou přihláškou vložit do elektronického portálu i oskenovanou
(ofotografovanou) kopii (formát .pdf nebo .jpg) katalogového listu potvrzeného střední
školou, resp. výročních vysvědčení za jednotlivé ročníky studia na střední škole (za 4.
ročník pololetní vysvědčení pokud nemá ještě ukončené studium) a maturitní
vysvědčení (pokud již uchazeč absolvoval maturitní zkoušku). Kopie musí být dostatečně
kvalitní, aby byly zřetelné všechny údaje. Nemá-li uchazeč možnost vložit tyto kopie do
přihlášky elektronicky, zašle je poštou společně i s podepsanou přihláškou vytištěnou
z elektronického portálu.
5. Potvrzení lékaře: Zemědělská fakulta nevyžaduje.
6. Uchazeč přiloží k přihlášce doklad o zaplacení administrativního poplatku za
přijímací řízení:
500,- Kč
č.ú. 000000-0104725778; kód banky 0300 variabilní symbol: 6020105; konstantní
symbol pro složenku: 0379; specifický symbol: číslo vygenerované a přidělené uchazeči
po vyplnění elektronické přihlášky (oborové číslo uchazeče)
V případě úhrady platební kartou přes platební bránu není potvrzení potřeba.
Vyplnění přihlášky elektronicky (a její případné odeslání poštou s přílohami – bod 4) dle
výše uvedených bodů:
do 31.3. příslušného roku na adresu:
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Zemědělská fakulta, studijní oddělení
Studentská 1668
370 05 České Budějovice

