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Forma studia: prezenční 

 
Přihlášku uchazeč musí zaregistrovat elektronicky.  Elektronická přihláška je na adrese 

https://stag.tul.cz/portal/studium/uchazec/). 

Elektronicky vyplněnou přihlášku je nutné vytisknout, podepsat a spolu s uvedenými doklady zaslat na adresu fakulty: 

TUL v Liberci, FZS, Studentská 2, 461 17, Liberec 1. 

K přihlášce uchazeč připojí: 

• potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a k výkonu povolání lékař potvrdí do vytištěné 

přihlášky (str.3) nebo na formulář, který uchazeč dostane u lékaře. Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti 

ke studiu a k výkonu povolání je nezbytnou součástí přihlášky ke studiu na vysoké škole. 

• doklad o zaplacení administrativního poplatku. Přihláška ke studiu bude zaevidována teprve po zaplacení 

administrativního poplatku. 

• úředně ověřené maturitní vysvědčení. Vysvědčení může zaslat uchazeč dodatečně, až po vykonání 

maturitní zkoušky 

• potvrzení ročníkových známek a průměrných ročníkových průměrů ze střední školy tzv. Katalogový list 

potvrzený SŠ 

 
Všechny požadované dokumenty včetně vytištěné a podepsané e-přihlášky jsou uchazeči o studium povinni 

poslat do konce termínu podání přihlášek daného kola přijímacího řízení - https://www.fzs.tul.cz/uchazeci-o-

studium/terminy-prijimaciho-rizeni/. V případě nedodání všech dokumentů ve stanoveném termínu bude 

přihlášený uchazeč posuzovaný jako uchazeč, který nesplnil podmínky přijímacího řízení. 

 
Poplatek 600,- Kč se platí bezhotovostně převodem nebo vložením na účet Technické univerzity v Liberci  

č. 305806603/0300, pod variabilním symbolem fakulty 6491308511 a je nevratný. 

 
Podmínkou přijetí do bakalářského studijního programu je dosažení úplného středního všeobecného nebo úplného 

středního odborného vzdělání doloženého maturitním vysvědčením. 

 
Schopnosti a znalosti uchazeče o studium se posuzují zejména podle výsledků dosažených při studiu na střední škole, 

tzn., že uchazeči budou přijímáni ke studiu podle výsledků studia ze SŠ – započítává se pouze průměr z 2. pololetí 

za 1., 2. a 3. rok studia a průměr z 1. pololetí 4. roku studia. Pořadí na základě bodového hodnocení bude 

stanoveno podle těchto výsledků. 

Předpokládaný počet přijatých uchazečů je 30. 
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