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INFORMACE O FAKULTÌ

Fakulta ekonomicko-správní je jednou ze sedmi fakult Univerzity Pardubice. Od
roku 1991, kdy vznikla, se rozvinula do podoby stabilizované vysokokolské instituce, je poskytuje v souèasné dobì vzdìlání více ne 2 300 studentùm. Fakulta
ekonomicko-správní nabízí studium v bakaláøských, navazujících magisterských
a doktorských studijních programech a to v prezenèní i kombinované formì
studia.
Cílem studia na FES je pøíprava posluchaèù pro výkon funkcí ve státní správì
a samosprávì, a to jak v oblasti ekonomiky, financování a managementu, tak
v oblasti informatiky a informaèních technologií. Studenti jsou proto vzdìláváni
v pøedmìtech ekonomiky a managementu, v problematice veøejné správy a práva, intenzivnì se seznamují s informaèními systémy, technologiemi a výpoèetní
technikou, matematikou a statistikou, stranou nezùstává ani prùprava v cizích
jazycích.
Orientace na zapojení Èeské republiky do evropských hospodáøských struktur je
nedílnou souèástí orientace studijních programù vyích roèníkù. Rovnì charakter vìdecko-výzkumné èinnosti odpovídá poadavkùm na dalí zefektivòování
chodu veøejné správy a ekonomických institucí v regionálním i mezinárodním
kontextu.
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SEZNAM OTEVÍRANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMÙ A OBORÙ
Název programu /oboru

Titul

Forma R

B6202 Hospodáøská politika a správa
Veøejná ekonomika a správa
Bc.
P, K

3

B6208 Ekonomika a management
Management podniku
Bc.
P, K 3
Management ochrany podniku Bc.
P, K 3
a spoleènosti
Ekonomika a provoz podniku
Bc.
P, K 3
B6209 Systémové inenýrství a informatika
Informatika ve veøejné správì Bc.
P, K 3

OPP

U/OPP

110+80

316+128/110+80

80+40

234+91/80+40

50+40

98+45/50+40

120+40 441+106/120+40
60+40

60+30/50+30

Bc.

P, K

3

60+40

40+20/40+20

Bc.

P, K

3

50+40

40+20/40+20

Bc.

P

3

50

45/40

N 6202 Hospodáøská politika a správa
Ekonomika veøejného sektoru Ing. P, K

2

60+50

85+80/60+50

Regionální rozvoj

Ing.

P

2

50

55/30

Regional Development and
Governance výuka v Aj

Ing.

P

2

20

10/10

Regionální a informaèní
management
Informaèní a bezpeènostní
systémy
Management finanèních rizik

N6208 Ekonomika a management
Ekonomika a management
Ing. P, K 2 120+80 169+159/80+40
podniku
N6209 Systémové inenýrství a informatika
Pojistné inenýrství
Ing. P
2 50
60/50
Informatika ve veøejné správì Ing. P, K 2 50+40
26+20/26+20
Regionální a informaèní
Ing. P, K
management
P6202 Hospodáøská politika a správa
Regionální a veøejná ekonomie Ph.D. P, K

2

50+40

3 10+5
P6209 Systémové inenýrství a informatika
Informatika ve veøejné správì Ph.D. P, K 3 10+5
P6208 Ekonomika a management
Management
Ph.D. P, K 3 10+5

25+20/25+20

4+1/4+1
1+1/1+1
7+6/7+6

R = standardní doba studia v rocích, OPP = odhad poètu pøijímaných pro akademický
rok 2016/2017, U/OPP = pomìr celkového poètu uchazeèù k odhadu poètu pøijatých
pro akademický rok 2015/2016 k datu zpracování, P = prezenèní forma studia, K =
kombinovaná forma studia
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DÙLEITÁ DATA:
Uzávìrka pøihláek:
 pro bakaláøské programy

15. 3. 2016

 pro navazující magisterské programy

15. 4. 2016

 pro doktorské programy

31. 5. 2016

Pøijímací zkouky:
 do bakaláøských programù

studijní prùmìr

 do navazujících magisterských programù

15. 6. 2016

 do doktorských programù

15. 6. 1. 7. 2016

Uchazeèi o bakaláøské studium zasílají:
- úøednì ovìøenou kopii závìreèného
vysvìdèení ze 3.roèníku S

15. 3. 2016
- úøednì ovìøenou kopii maturitního vysvìdèení 15. 6. 2016
 doklady pro bonifikaci v pøijímacím øízení
15. 4. 2016
vykonání testù Obecných studijních pøedpokladù od prosince 2015
u spol. Scio
do 8. 5. 2016
(není povinné)

DEN OTEVØENÝCH DVEØÍ
Termín:

pondìlí 18. 1. 2016

Místo a adresa konání:

Aula Arnota z Pardubic

Informace k prùbìhu:

zahájení v 10.00 a ve 13.00 hodin
zájemci obdrí informace o FES a Univerzitì
Pardubice, o studijních programech a oborech,
o pøijímacím øízení.
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JAK SE PØIHLÁSIT KE STUDIU?
Termín pro podání pøihláky:
 pro bakaláøské studium
 pro navazující magisterské studium
 pro doktorské studium

15. 3. 2016
15. 4. 2016
31. 5. 2016

Forma pøihláky:

elektronická pøihláka na adrese
http://eprihlaska.upce.cz

Adresa pro zaslání pøihláky:

Univerzita Pardubice
Fakulta ekonomicko-správní
Studentská 95, 532 10 Pardubice 2

Administrativní poplatek:

za kadou podanou pøihláku 500,- Kè

Název úètu adresáta:

Univerzita Pardubice,
Fakulta ekonomicko-správní
Studentská 95, 532 10 Pardubice

Název penìního ústavu:

KB Pardubice

Èíslo úètu:

37030561/0100

Variabilní symbol:

4920

Konstantní symbol:

379 pro platbu sloenkou
308 pro platbu pøevodem

Specifický symbol:

u elektronické pøihláky je to oborové
èíslo uchazeèe, které se vygeneruje pøi
vyplnìní e-pøihláky
u papírové pøihláky je to rodné èíslo
uchazeèe

Uchazeèi o bakaláøské studium jsou povinni v Pøihláce (papírové i elektronické) vyplnit vechny poadované údaje vèetnì studijního prùmìru závìreèného
vysvìdèení 3. roèníku støední koly. Uchazeè si mùe podat pøihláky i do více
oborù.
Administrativní poplatek ve výi 500, Kè se hradí za kadou podanou pøihláku
a to bankovním pøevodem nebo platební poukázkou (výhradnì sloenkou typu
A). Doklad o zaplacení poplatku se zasílá pouze s papírovou pøihlákou. Razítko sbìrného boxu nebo pøíkaz k úhradì nelze povaovat za doklad o zaplacení!
Vyplnìnou elektronickou pøihláku a doklad o jejím zaplacení nemusí student
zasílat na fakultu potou. Pøijetí e-pøihláky a platby za pøihláku si student následnì na stejné internetové adrese zkontroluje.
Pøi neúèasti pøihláeného uchazeèe na pøijímací zkouce se poplatek ani pøihláka nevrací.
Pøihláky, které nebudou podány do 15. bøezna 2016, pøihláky neúplné nebo
nesprávnì vyplnìné a nezaplacené, nelze zaøadit do pøijímacího øízení.
ivotopis ani lékaøské potvrzení se nevyaduje.
Zaregistrování pøihláky je zásadním krokem k monému pøijetí uchazeèe, ten
vak musí provést i vechny dalí poadované úkony, tzn. vèas odmaturovat, za4
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slat poadovaná vysvìdèení (do 15. 3. 2016) a doklady pro bonifikaci v pøijímacím øízení (do 15. 4. 2016).
Uchazeè o studium v navazujícím magisterském programu si podává pøihláky do vybraného studijního oboru elektronickou formou na adrese:
http://eprihlaska.upce.cz
Uchazeè si mùe podat pøihláky do více oborù. Administrativní poplatek 500,Kè se hradí za kadou podanou pøihláku.
Pøi neúèasti pøihláeného uchazeèe na pøijímací zkouce se poplatek ani pøihláka nevrací.
Pøihláky do navazujícího magisterského studia, které nebudou podány do
15. 4. 2016, pøihláky neúplné nebo nesprávnì vyplnìné a nezaplacené, nelze
zaøadit do pøijímacího øízení.
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PØIJÍMACÍ ØÍZENÍ DO BAKALÁØSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMÙ

Podmínkou pro pøijetí ke studiu je dosáhnout úplného støedního nebo úplného
støedního odborného vzdìlání ukonèeného maturitní zkoukou. Splnìní uvedené
podmínky prokazují uchazeèi ovìøenou kopií maturitního vysvìdèení, kterou zalou do 15. 06. 2016 na studijní oddìlení fakulty. Dalí podmínkou pøijetí ke
studiu je, aby studijní prùmìr ze vech pøedmìtù závìreèného vysvìdèení
3. roèníku støední koly uchazeèe o bakaláøské studium nebyl vyí ne 3,50
(do prùmìru se nezapoèítávají nepovinné pøedmìty a známka z chování).
Splní-li výe uvedené podmínky vìtí poèet uchazeèù, ne je nejvyí stanovený
moný poèet pøijímaných uchazeèù, rozhoduje poøadí nejlepích.
Zpùsob rozhodování o pøijetí
Poøadí uchazeèù do jednotlivých studijních oborù bude urèeno na základì studijního prùmìru ze støední koly.
Toto poøadí si mohou uchazeèi vylepit bonifikací:
● za úspìné sloení maturitní zkouky z pøedmìtu Matematika+;
● výsledkem z testu Obecných studijních pøedpokladù (OSP) v rámci Národní
srovnávací zkouky (NSZ, Scio) v termínu od prosince 2015 do 08. 05. 2016;
● za úspìnou úèast v krajském kole Matematické olympiády vyhlaované MMT
ÈR v kategorii A, B, C nebo P (viz Organizaèní øád soutìe) nebo úspìnou
úèast v krajském kole Matematickej olympiády vyhlaované MVV SR v kategorii A, B nebo C, a to ve kolním roce 2015/16 nebo pøedchozích 4 letech;
● za úèast ve Støedokolské odborné èinnosti (SOÈ) èi jiné odborné soutìi vyhlaované MMT ÈR nebo Stredokolskej odbornej èinnosti èi jiné odborné soutìi vyhlaované MVV SR v nìkterém z následujících oborù: Matematika
a tatistika, Matematika, fyzika, Informatika (pouze pro studijní program Systémové inenýrství a informatika), Ekonomika a øízení (Ekonomika a riadenie) 
pouze pro studijní programy Hospodáøská politika a správa a Ekonomika
a management a to ve kolním roce 2015/16 nebo v pøedchozích 4 letech;
● za úspìné absolvování státní jazykové zkouky základní z angliètiny (B2), vykonané dle vyhláky è. 33/2005 Sb., a to s hodnocením prospìl s vyznamenáním nebo prospìl velmi dobøe. Tato skuteènost bude doloena vysvìdèením
o státní jazykové zkouce podle § 2 odst. 3 písm. a) vyhláky è. 3/2015 Sb.,
o nìkterých dokladech o vzdìlání.
Studijní prùmìr ze støední koly, výsledky maturitní zkouky z pøedmìtu Matematika+ a výsledky z testu Obecných studijních pøedpokladù budou pøepoèteny na
body.
Absolvování testu OSP ani zkouky Matematika+ vak není podmínkou pro
úèast v pøijímacím øízení. Pokud uchazeè test OSP a/nebo zkouku Matematika+
neabsolvuje, bude jeho poøadí urèené pouze na základì studijního prùmìru ze
støední koly.
Podrobné informace o zpùsobu pøihláení se k NSZ, termínech a místech konání
zkouky jsou uvedeny na internetových stránkách www.scio.cz/nsz. Výsledek
testu OSP uchazeè fakultì nezasílá. Uchazeè pøi konání testu sdìlí spoleènosti
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Scio, e je pøihláen ke studiu na FES UPa a udìlí této spoleènosti souhlas s pøedáním výsledkù testu FES UPa (uchazeè tak uèiní v rámci pøihláky k NSZ).
Matematika+ je nepovinná zkouka profilové èásti maturitní zkouky, kterou
MMT ÈR zavedlo v souladu s § 171 odst. 1 zákona è. 561/2004 Sb. Uchazeè
elektronicky zale do 15. 4. 2016 fakultì oficiální Výpis výsledku didaktického
testu zkouky matematika + (dle èl. 3 odst. (5) Textu vyhláení pokusného ovìøování Matematika+ po dodatku ze 31. 3. 2015, è. j. MSMT-42192/2013-1 ze
dne 12. 12. 2013, ve znìní dodatku è. j. MSMT-7441/2015-1 ze dne 31. 3.
2015). Následnì uchazeè výsledek zkouky doloí s maturitním vysvìdèením do
15. 6. 2016. V pøípadì nedoloení výsledku s maturitním vysvìdèením bude
pøepoèítáno poøadí uchazeèe  bude odeètena bonifikace za zkouku Matematika+.
Studenti, kteøí dosáhnou studijního prùmìru ze 3. roèníku støední koly 1,8
nebo lepího nebo budou hodnoceni u zkouky Matematika+ stupnìm velmi
dobøe èi lepím nebo dosáhnou ve Scio testu OSP percentilu 60 a lepího, budou pøijati ke studiu, pokud nebude pøekroèen nejvyí moný poèet pøijímaných
studentù.
Povinnosti uchazeèe o studium:
do 15. 03. 2016 doruèit úøednì ovìøenou kopii závìreèného vysvìdèení ze 3.
roèníku støední koly na adresu studijního oddìlení FES, Studentská 95, 532
10 Pardubice.
do 15. 06. 2016 doruèit úøednì ovìøenou kopii maturitního vysvìdèení.
do 15. 4. 2016 zaslat podklady pro bonifikaci v pøijímacím øízení (pokud o ni
mají zájem) tzn: Výpis výsledku didaktického testu zkouky matematika +; potvrzení o úspìné úèasti v krajském kole Matematické olympiády, potvrzení o
úèasti ve Støedokolské odborné èinnosti nebo vysvìdèení o státní jazykové
zkouce .
Adresa pro doruèení dokladù:
Fakulta ekonomicko-správní
Studentská 95
532 10 Pardubice
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PØÍPRAVNÉ KURZY

Studium ve vìtinì studijních programù akreditovaných na Univerzitì Pardubice
zahrnuje absolvování alespoò dvou semestrù vysokokolské matematiky. Pøedpokladem úspìného ukonèení tìchto pøedmìtù je dobrá znalost støedokolské
matematiky. Z dlouholetých zkueností víme, e vìtina uchazeèù o vysokokolské studium nemá dostateèné znalosti této matematiky, a ji z dùvodu, e matematika na støení kole byla nedostateènì zastoupena, anebo uchazeèi mají
delí odstup od støedokolského studia. Ústav matematiky a kvantitativních metod Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice pro vás v tomto akademickém roce poøádá dva typy pøípravných kurzù, které by vám mìly usnadnit studium matematiky na vech fakultách Univerzity Pardubice, pøípadnì i jiných vysokých kolách. Tyto kurzy lze pouít i jako pøípravu k pøijímacímu øízení na jiných
vysokých kolách a k maturitì z matematiky. Výuku povedou zkuení pedagogové z Ústavu matematiky a kvantitativních metod na Fakultì ekonomicko-správní.
Zájemci si mohou podat pøihláky na tyto kurzy:
A) Dlouhodobý pøípravný kurz z matematiky
rozsah 40 hodin
V tomto kurzu bude s vámi mírnìjím tempem probíráno a procvièováno uèivo
støedokolské matematiky. Kurz je pøedevím urèen pro zájemce, kteøí na støední
kole absolvovali matematiku v omezeném rozsahu a pro ty, kteøí mají od absolvování støední koly delí odstup. Kurz lze vyuít i jako pøípravu na maturitní
zkouku.
Pøípravný kurz se uskuteèní vdy v sobotu od 9 hodin do 13 hodin.
Zahájení 30. 1. 2016 a ukonèení 9. 4. 2016.
Cena kurzu je 2 830,- Kè.
Pøihláky zalete do 29. 1. 2015
B) Víkendový kurz
rozsah 28 hodin
Tento kurz je vhodný pro uchazeèe se slabí pøípravou z matematiky na støední
kole, kteøí z èasového hlediska nemohou absolvovat dlouhodobý kurz. V tomto
kurzu bude uchazeèùm pøednesena a zopakována støedokolská matematika se
zdùraznìním tìch partií, jejich znalost je nevyhnutelná pro studium matematiky
na vysoké kole. Kurz lze vyuít i jako opakování støedokolské matematiky pøed
maturitou a pøijímacími zkoukami na jiné vysoké koly.
Kurz bude probíhat ètyøi po sobì jdoucí soboty v dobì od 9 do 17 hodin.
Zahájení 16. 4. 2016
Cena kurzu je 1 960,- Kè.
Pøihláky zalete do 9. 4. 2016
Pøihláku a dalí informace ke kurzùm naleznete na webových stránkách fakulty:
http://www.upce.cz/fes/studium/bakalarske-studium/dulezite_informace/priprav-matematika.html
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PØIJÍMACÍ ØÍZENÍ DO NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH
PROGRAMÙ
Termín pøijímacích zkouek: 15. 6. 2016
Kritéria a podmínky pøijetí:
Podmínkou k pøijetí je úspìné ukonèení bakaláøského studia do 20. 9. 2016
a úspìné sloení pøijímací zkouky.
Organizace zkouek:
Pøijímací zkouky do navazujícího magisterského programu Hospodáøská
politika a správa se konají formou písemných testù z pøedmìtù Ekonomie
(obecná ekonomie) a z Matematických metod v ekonomii (lineární algebra,
pravdìpodobnost, statistika) v rozsahu obvyklém pro bakaláøské ekonomicky
zamìøené studijní programy.
Uchazeèi o program Ekonomika a management konají písemnou pøijímací
zkouku z pøedmìtu Ekonomie a management (zahrnuje obecnou ekonomii,
podnikovou ekonomiku) a pøedmìtu Matematické metody v ekonomii (zahrnuje
lineární algebru, pravdepodobnost a statistiku).
U navazujícího magisterského studijního programu Systémové inenýrství
a informatika se pøijímací zkouka skládá z písemných testù z pøedmìtù
Informatika (základy teorie systémù, databázové technologie, poèítaèové sítì,
technologie internetu) a z Matematických metod v ekonomii (lineární algebra,
pravdìpodobnost, statistika).
Pøijímací zkouka do navazujícího magisterského oboru Pojistné inenýrství
v rámci studijního programu Systémové inenýrství a informatika se skládá
z písemných testù z pøedmìtu Ekonomie a pøedmìtu Matematické metody
v ekonomii (lineární algebra, matematická a ekonomická statistika).
Pozvánky k pøijímacím zkoukám obdrí pouze externí uchazeèi mìsíc pøed
stanoveným termínem pøijímací zkouky

Doporuèená literatura pro pøípravu na test z pøedmìtu obecná ekonomie
Buchta, M., Volejníková, J.: Mikroekonomie pro bakaláøské studium - I. díl.
Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009
Buchta, M., Volejníková, J.: Mikroekonomie pro bakaláøské studium - II. díl.
Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009
Macáková, L. a kol.: Mikroekonomie  základní kurz. 11. vydání. Slaný:
Melandrium, 2012.
Pavelka, T.: Makroekonomie  základní kurz. Slaný: Melandrium, 2010.
Provazníková, R. Volejníková, J.: Makroekonomie - cvièebnice. 3. vydání.
Slaný: Melandrium, 2006 (dotisk 2009).
Samuelson P. A.: Ekonomie. 18. vydání. Praha: Svoboda 2008
Doporuèená literatura pro pøípravu na test z pøedmìtu podniková
ekonomika
Koená, M.: Podniková ekonomika. distanèní opora. Pardubice: Univerzita
Pardubice, 2012.
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Koená, M.: Manaerská ekonomika I. díl, distanèní opora. Pardubice:
Univerzita Pardubice, 2013.
Synek, M. a kol.: Manaerská ekonomika, Praha:
Grada Publishing, 2011.
Test z matematických metod v ekonomii
Ovìøují se znalosti z tìchto okruhù:
Lineární algebra
Vektory, determinanty, matice a operace s nimi. Soustavy lineárních rovnic. Lineární prostor, lineární nezávislost vektorù, báze, dimenze, transformace souøadnic vektoru pøi zmìnì báze.
Pravdìpodobnost
Operace s náhodnými jevy, klasická a axiomatická definice pravdìpodobnosti,
vlastnosti pravdìpodobnosti, vìta o úplné pravdìpodobnosti a Bayesova vìta,
nezávislé náhodné pokusy, diskrétní a spojitá náhodná velièina, èíselné charakteristiky náhodných velièin.
Statistika
Odhady parametrù (bodové, intervalové  pro støední hodnotu a rozptyl za pøedpokladu normálního rozdìlení pravdìpodobností základního souboru), testování
hypotéz (parametrické testy pro støední hodnotu a rozptyl za pøedpokladu normálního rozdìlení pravdìpodobností základního souboru, chí-kvadrát test, test
nezávislosti, neparametrické testy  znaménkový, Wilcoxonùv jedno a dvouvýbìrový), jednoduchý lineární regresní model (odhad parametrù regresní pøímky),
korelace (Pearsonùv korelaèní keoficient, Spearmanùv korelaèní koeficient,
testy významnosti uvedených koeficientù korelace).
U písemného testu doporuèujeme pouít kalkulaèku se statistickými funkcemi
a lineární regresí. Potøebné tabulky a soupis vzorcù bez oznaèení jsou souèástí
kadého zadání testu.
Doporuèená literatura
Kolda S., Èerná M. Úvod do lineární algebry a analytické geometrie.
Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007
Linda B. Pravdìpodobnost. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010.
Kubanová J., Linda B. Sbírka pøíkladù z pravdìpodobnosti. Bratislava: Statis,
2004.
Kubanová J. Statistické metody pro ekonomickou a technickou praxi.
Bratislava: Statis, 2008.
Kubanová J., Linda B. Kritické hodnoty a kvantily vybraných rozdìlení
pravdìpodobností. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007.
Pacáková V. a kol. tatistické metódy pre ekonómov.
Bratislava: Iura Edition, 2009.
Hindls R., Hronová S., Seger J., Fisher J. Statistika pro ekonomy, 8. vydání.
Praha: Professional Publishing, 2007.
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Fakulta ekonomicko-správní
Ukázky testù z pøijímacího øízení jsou k dispozici na webových stránkách fakulty
http://www.upce.cz/fakulty/fes/fes-uchazec/fes-uchazec-mag/
Pro uchazeèe o navazující magisterské studium bude pøipraven v èervnu 2015
kurz pro pøípravu k pøijímací zkouce z matematických metod v ekonomii. Informace o kurzu jsou zveøejnìny na adrese http://www.upce.cz/fes/studium/magisterske-studium.html.
Doporuèená literatura pro pøípravu na test z pøedmìtu Informatika:
Dostálek, L.: Velký prùvodce protokoly TCP/IP. Bezpeèný web a pota, firewally
a proxy-servery, kódování a kryptografické postupy, atributové
certifikáty, Kerberos. Praha: Computer Press, 2003.
Hub, M.: Technologie internetu - PHP5. Pardubice, 2009.
Hub, M.: Technologie internetu - XML. Pardubice, 2010.
Køupka, J. Teorie systémù 1  pro kombinovanou formu studia. Pardubice,
2007.
Pumanová, R.: Moderní komunikaèní sítì od A do Z. 2. aktualizované vydání.
Praha: Computer Press, 2006,
imonová, S., Panu, J. Databázové systémy I. Pardubice: Univerzita
Pardubice, 2007.
imonová, S., Panu, J, Naiman, K. Databázové systémy II  SQL, pøístup
k datovým zdrojùm. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006.
Ukázky testù z pøijímacího øízení jsou k dispozici na webových stránkách fakulty
http://www.upce.cz/fes/studium/magisterske-studium.html

VYROZUMÌNÍ O PØIJETÍ

Výsledky pøijímacího øízení budou zveøejnìny na www stránkách Univerzity Pardubice. Veøejnì prezentované informace nebudou uvádìny pod jménem, ale pod
evidenèním èíslem uchazeèe.
Pøijatí uchazeèi budou pozvání k zápisu. Okamikem zápisu se uchazeèi stávají
studenty Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice se vemi právy a povinnostmi z tohoto faktu plynoucími.

PØEZKUMNÉ ØÍZENÍ

Podle § 50 odst. 7 zákona è. 111/1998 Sb., o vysokých kolách a o zmìnì a doplnìní dalích zákonù (zákon o vysokých kolách), ve znìní pozdìjích pøedpisù,
mùe nepøijatý uchazeè nebo jeho zástupce, kterému uchazeè udìlil plnou moc,
ve lhùtì 30 dnù ode dne doruèení písemného rozhodnutí dìkana, podat ádost
o pøezkoumání rozhodnutí, která se podává dìkanovi fakulty.
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Fakulta ekonomicko-správní

PODROBNÉ INFORMACE O JEDNOTLIVÝCH STUDIJNÍCH
PROGRAMECH A OBORECH
Studijní program:

B6202 Hospodáøská politika
a správa

Studijní obor:

6202R055 Veøejná ekonomika
a správa

Forma studia:

prezenèní i kombinovaná

Délka studia, akademický titul:

3 roky, Bc.

Poèet pøijímaných 2016/2017:

110/80 (P/K)

Poèet uchazeèù 2015/2016:

316/128

Poèet pøijatých 2015/2016:

110/80

Charakteristika oboru, profil a uplatnìní absolventa:
Bakaláøský studijní obor Veøejná ekonomika a správa studijního programu Hospodáøská politika a správa, je novì strukturován do dvou specializací:
 Veøejná ekonomika
 Ekonomika pro kriminalisty a celníky
Absolvent bakaláøského studijního oboru Veøejná ekonomika a správa se specializací Veøejná ekonomika má osvojeny znalosti z oblasti veøejných rozpoètù, financování, správy majetku a úèetnictví a dále ekonomicky profilovaných funkcí
v organizacích zøizovaných obcemi a kraji, infrastruktury a neziskových organizací. Absolvent je pøipravován pro profese zejména v prùøezových oblastech státní
správy a samosprávy, pro odborné  zejména ekonomické - èinnosti v ekonomických subjektech veøejného sektoru, a to jak na státní, tak na regionální a místní
úrovni. Absolvent si vak najde uplatnìní i mimo veøejnou správu a veøejný sektor  pøedevím v terciární sféøe, v nevládním neziskovém sektoru.
Specializaèní studium Ekonomika pro kriminalisty a celníky v rámci daného
oboru je navreno tak, aby jeho absolventi mohli vykonávat vysoce specializované odborné èinnosti v oblastech celní správy, v oblasti odhalování hospodáøské
kriminality, zejména v rámci Policie ÈR. Absolventi specializaèního studia Ekonomika pro celníky a kriminalisty mohou najít uplatnìní jako civilní pracovníci na
vech hierarchických úrovních, jak na finanèních úøadech èi kontrolních útvarech organizací veøejné správy, tak v soukromé sféøe. Mùe jít pøedevím o firmy
zamìøené na zahranièní obchod, spedièní firmy, bankovní sektor èi kontrolní
útvar firem, a to pøi souèasném zachování vysoké odbornosti v oblasti veøejné
správy, kterou studiem spoleèných pøedmìtù daného studijního oboru získají.
Tato skuteènost je dobrým pøedpokladem k vysoké konkurenceschopnosti absolventù dané specializace na trhu práce.
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Fakulta ekonomicko-správní
Studijní program:

B6208 Ekonomika a management

Studijní obor:

6208R126 Management podniku

Forma studia:

prezenèní i kombinovaná

Délka studia, akademický titul:

3 roky, Bc.

Poèet pøijímaných 2016/2017:

80/40 (P/K)

Poèet uchazeèù 2015/2016:

234/91

Poèet pøijatých 2015/2016:

70/40

Charakteristika oboru, profil a uplatnìní absolventa:
Absolventi tohoto oboru mohou pùsobit v ziskové i neziskové podnikatelské sféøe, ve veøejné správì a v rùzných funkcích ve výrobních podnicích a v podnicích
slueb.
Tìitì výuky spoèívá v pøípravì posluchaèù na zvládnutí procesù zakládání malých a støedních podnikù, øízení jejich èinnosti, øízení nadací èi obèanských
sdruení, øízení dlouhodobého rozvoje i v krizových situacích, na získávání praktických zkueností k výkonu manaerských funkcí.
Obsahová struktura standardního studijního plánu studijního oboru Management podniku zahrnuje ètyøi hlavní oblasti poznatkù: ekonomie a aplikované ekonomické disciplíny pro podnikovou úroveò, management a specifické manaerské èinnosti, informaèní technologie vèetnì matematicko-statistických disciplín
a ostatní poznatky  zejména právo a cizí jazyky.
Specifika oboru spoèívají ve dvojím odborném zamìøení, z kterého si posluchaèi
mohou poèínaje ètvrtým semestrem vybrat specializaci:
Management malých a støedních podnikù - je urèena posluchaèùm, kteøí budou pùsobit v ziskové a neziskové podnikatelské sféøe i ve veøejné správì v rùzných funkcích ve výrobních podnicích, komunálních podnicích a v podnicích
slueb. Tìitì výuky spoèívá v pøípravì posluchaèù na zvládnutí procesù zakládání malých a støedních podnikù, øízení jejich èinnosti, øízení nadací èi obèanských sdruení, øízení dlouhodobého rozvoje i v krizových situacích nebo
Manaerská etika - je urèena posluchaèùm, kteøí by mìli na rùzných pozicích
øídící hladiny podnikù pøispìt k pøekonání rutiny a prosadit se jako inovátoøi souèasné manaerské praxe. Aplikace manaerské etiky v stakeholder managementu umoní pøedcházet krizovým situacím a po poznání specifických podmínek
podniku se uplatnit ve výkonu manaerských funkcí.
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Fakulta ekonomicko-správní
Studijní program:

B6208 Ekonomika a management

Studijní obor:

6208R146 Ekonomika a provoz
podniku

Forma studia:

prezenèní i kombinovaná

Délka studia, akademický titul:

3 roky, Bc.

Poèet pøijímaných 2016/2017:

120/40 (P/K)

Poèet uchazeèù 2015/2016:

441/106

Poèet pøijatých 2015/2016:

120/50

Charakteristika oboru, profil a uplatnìní absolventa:
Absolvent bakaláøského oboru Ekonomika a provoz podniku je vysokokolsky
vzdìlaný èlovìk s odborným vzdìláním potøebným k výkonu ekonomických funkcí
v podnicích a organizacích v oblasti výroby, obchodu a slueb. Je schopen samostatného rozhodování, tvùrèího mylení a jednání s lidmi. Na základì znalostí
z oblastí obecné ekonomie, podnikové ekonomiky, úèetnictví, financí, informatiky a kvantitativních metod umí vyhodnocovat podnikové èinnosti (vèetnì podnikového financování) a vývojové trendy ve vztahu k hospodáøské praxi i ekonomické teorii. Absolvováním pøedmìtù se zamìøením na provoz podniku je schopen
se orientovat zejména ve vnitropodnikových procesech. Znalost svìtového jazyka
mu umoòuje odbornì komunikovat se zahranièními subjekty, napøíklad
pøi dodavatelsko-odbìratelských vztazích èi cenových jednání.
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Fakulta ekonomicko-správní
tudijní program:

B6208 Ekonomika a management

Studijní obor:

6208R147 Management ochrany
podniku a spoleènosti

Forma studia:

prezenèní i kombinovaná

Délka studia, akademický titul:

3 roky, Bc.

Poèet pøijímaných 2016/2017:

60/40 (P/K)

Poèet uchazeèù 2015/2016:

98/45

Poèet pøijatých 2015/2016:

40/40

Charakteristika oboru, profil a uplatnìní absolventa:
Absolvent bakaláøského oboru Management ochrany podniku a spoleènosti má
osvojeny znalosti a dovednosti potøebné pro kvalifikovaný, úspìný výkon
manaerských funkcí v podnicích a dalích institucích, které pracují v podmínkách silných zmìn, neurèitosti a rizit. Absolvent bude schopen øeit oblast prevence rizik, øízení podniku v krizi a obnovì. Získané teoretické poznatky dávají
pøedpoklad pro adaptaci absolventù na nové budoucí podmínky vyplývající z rozvoje vìdy a techniky v souvislosti s rostoucí globalizací ekonomiky a spoleènosti.
Získané vìdomosti z ekonomiky, finanènictví, managementu, resp. veøejné správy umoòují irí uplatnìní absolventù. Znalost dvou svìtových jazykù umoòuje
absolventovi odbornì komunikovat se zahranièními subjekty.
Absolvent je pøipravován pro výkon zejména následujících profesí: rizikový
manaer podniku, referent pojiovny, úvìrový referent banky, specialista krizového øízení veøejné správy, specialista ochrany obyvatelstva, plánovaè èi informaèní specialista integrovaného záchranného systému.
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Studijní program:

B6209 Systémové inenýrství a
informatika

Studijní obor:

6209R035 Management finanèních
rizik

Forma studia:

prezenèní

Délka studia, akademický titul:

3 roky, Bc.

Poèet pøijímaných 2016/2017:

50 (P)

Poèet uchazeèù 2015/2016:

45

Poèet pøijatých 2015/2016:

40

Charakteristika oboru, profil a uplatnìní absolventa:
Novì akreditovaný bakaláøský obor reaguje na znaèné zvýení poptávky finanèních institucí po specialistech, kteøí ovládají iroké spektrum kvantitativních
pøístupù vìdecké analýzy pro øeení sloitých rozhodovacích problémù v prostøedí bank, pojioven a investièních spoleèností. Jedná se o pomìrnì nároèné studium, jeho základem jsou matematické disciplíny. Na druhé stranì budou mít
absolventi reálnou nadìji na získání zajímavého a finanènì ocenìného zamìstnání.
Poadované teoretické znalosti zahrnují metody ekonomických a manaerských
disciplin, matematiky, teorie pravdìpodobnosti, statistiky, stochastických procesù a finanèní matematiky s dùrazem na jejich aplikaci pøi øeení problémù finanèního managementu. Absolventi získají i potøebné znalosti ze systémového
inenýrství a informatiky, ze základù programování a rovnì schopnost vyuívání
výpoèetní techniky a profesionálního matematického i statistického softwaru. Ve
studijních plánech je vìnován prostor i výuce anglického jazyka, jeho znalost je
nezbytná pro komunikaci ve finanèním sektoru v zemích Evropské unie.
Po skonèení bakaláøského studia fakulta poskytuje monost pokraèovat v navazujícím magisterském studiu v oboru Pojistné inenýrství.
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Fakulta ekonomicko-správní
Studijní program:

B6209 Systémové inenýrství
a informatika

Studijní obor:

6209R019 Informatika ve veøejné
správì

Forma studia:

prezenèní i kombinovaná

Délka studia, akademický titul:

3 roky, Bc.

Poèet pøijímaných 2016/207:

60/40 (P/K)

Poèet uchazeèù rok 2015/2016:

60/30

Poèet pøijatých 2015/2016:

50/30

Charakteristika oboru, profil a uplatnìní absolventa:
Bakaláøský studijní obor je zaloený na soubìném získávání vìdomostí a dovedností v informaèních a komunikaèních technologiích (ICT) a v systémových, ekonomických, právních, správních a dalích vìdách. Obor je pøipraven tak, aby z teoretických disciplín, které jsou spoleèné pro vechny obory na fakultì, aplikoval
pøedevím to, co je nezbytné pro uplatnìní absolventa v tomto oboru. Základními prvky studia jsou skupiny pøedmìtù vìnované informatice, komunikaèním
technologiím, informaèním systémùm, prezentaci, ekonomii a managementu
veøejné správy a na to navazující správní a právní disciplíny. Studijní obor se realizuje prezenèní i kombinovanou formou. Absolvent mùe po tøech letech studia
vykonávat odborné èinnosti spojené se správou sítí, tvorbou WWW stránek nebo
údrbou informaèních systémù ve veøejné správì, v institucích, pro které je
veøejná správa zøizovatelem, v neziskových organizacích apod.
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Fakulta ekonomicko-správní
Studijní program:

B6209 Systémové inenýrství
a informatika

Studijní obor:

6209R028 Regionální a informaèní
management

Forma studia:

prezenèní i kombinovaná

Délka studia, akademický titul:

3 roky, Bc.

Poèet pøijímaných 2016/2017:

60/40 (P/K)

Poèet uchazeèù 2015/2016:

40/20

Poèet pøijatých 2015/2016:

40/20

Charakteristika oboru, profil a uplatnìní absolventa:
Bakaláøské studium tohoto oboru je zamìøeno na pøípravu odborných pracovníkù
pro nií stupnì øízení státní správy a samosprávy, pøípadnì pro pøípravu pracovníkù ve specifických regionálních organizacích (napø. rozvojových agenturách,
hospodáøských komorách).
Absolvent tohoto oboru získá základní vìdomosti z teoretických disciplín (obecné
ekonomické teorie, veøejných financí, matematiky a statistiky), které jsou dále
rozvíjeny ve specializaèních pøedmìtech managementu, regionálních vìd, kartografie a hospodáøské geografie a pøedmìtech z oboru informaèních technologií
(napø. základy poèítaèových sítí, technologie internetu, operaèní systémy,
geografické informaèní systémy).
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Fakulta ekonomicko-správní
Studijní program:

B6209 Systémové inenýrství
a informatika

Studijní obor:

6209R029 Informaèní
a bezpeènostní systémy

Forma studia:

prezenèní i kombinovaná

Délka studia, akademický titul:

3 roky, Bc.

Poèet pøijímaných 2016/2017:

60/40 (P/K)

Poèet uchazeèù 2015/2016:

40/20

Poèet pøijatých 2015/2016:

40/20

Charakteristika oboru, profil a uplatnìní absolventa:
Absolvent tohoto tøíletého bakaláøského oboru získá znalosti z oblasti informaèní
a komunikaèní technologie, klasické detektivní technologie, podnikatelsko-zpravodajské technologie, lobbyistické technologie. Bude schopen vyuívat systémového pøístupu pøi øeení rùznorodých problémù bezpeènostních slueb se zamìøením na oblast podnikatelského a konkurenèního zpravodajství s maximálním
vyuitím soudobých informaèních a komunikaèních technologií (ICT). Souèástí
odborné pøípravy je i krátkodobá odborná praxe.
Absolvent bude vybaven znalostmi pro pozici odborného uivatele informaèních
zdrojù, prostorových informací, databází a poèítaèových sítí k výkonu funkcí v oblasti soukromì bezpeènostní ochrany ekonomických zájmù v regionálních orgánech a organizacích, a to jak ve veøejné správì, tak i v soukromém sektoru.
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Fakulta ekonomicko-správní
Studijní program:

N6209 Systémové inenýrství
a informatika

Studijní obor:

6209T019 Informatika ve veøejné
správì

Forma studia:

prezenèní i kombinovaná

Délka studia, akademický titul:

2 roky, Ing.

Poèet pøijímaných 2016/2017:

50/40 (P/K)

Poèet uchazeèù 2015/2016:

26/20

Poèet pøijatých 2015/2016:

26/20

Charakteristika oboru, profil a uplatnìní absolventa:
Navazující dvouletý magisterský obor Informatika ve veøejné správì je oborem interdisciplinárním, zaloeným na soubìném získání vìdomostí a dovedností v informaèních a komunikaèních technologiích (ICT) a v systémových, ekonomických, právních, správních a dalích vìdách. Cílem studia oboru Informatika ve
veøejné správì v rámci studijního programu Systémové inenýrství a informatika
je výchova kvalifikovaných odborníkù pro iroký okruh funkcí v ekonomice a správì, schopných navrhovat, realizovat, profesionálnì rozvíjet a aplikovat informaèní a komunikaèní technologie a vyuívat poèítaèem podporované metody pøi rozhodování. Novì si studenti tohoto oboru mohou zvolit zamìøení Aplikovaná informatika nebo zamìøení Informatika ve veøejné správì.

20

Fakulta ekonomicko-správní
Studijní program:

N6209 Systémové inenýrství
a informatika

Studijní obor:

6209T028 Regionální a informaèní
management

Forma studia:

prezenèní i kombinovaná

Délka studia, akademický titul:

2 roky, Ing.

Poèet pøijímaných 20016/2017:

50/40 (P/K)

Poèet uchazeèù 2015/2016:

25/20

Poèet pøijatých 2015/2016:

25/20

Charakteristika oboru, profil a uplatnìní absolventa:
U navazujícího dvouletého magisterského oboru Regionální a informaèní management je studium pojato tak, aby absolventi byli schopni se uplatnit jako odborníci znalí problematiky øízení regionù na støedních a vyích úrovních, kteøí
mají dostateènì osvojené vìdomosti o systémovém pøístupu k øízení regionu,
o propojenosti mikroekonomických a makroekonomických aspektù na úrovni regionu a ovládají informaèní technologie pro potøeby správy a øízení regionu i jednotlivých ekonomických subjektù s regionem spjatých.
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Fakulta ekonomicko-správní
Studijní program:

N6209 Systémové inenýrství
a informatika

Studijní obor:

6209T030 Pojistné inenýrství

Forma studia:

prezenèní

Délka studia, akademický titul:

2 roky, Ing.

Poèet pøijímaných 2016/2017:

50

Poèet uchazeèù 2015/2016:

45

Poèet pøijatých 2015/2016:

40

Charakteristika oboru, profil a uplatnìní absolventa:
Studijní obor Pojistné inenýrství je dvouletý navazující magisterský obor, který
poskytuje vzdìlání pro oblast komerèního pojiovnictví s akcentem na aplikaci
informaèních technologií a kvantitativních metod pøi øízení a rozhodování. Do výuky jsou zahrnuty poznatky pro úèinnìjí prevenci a odhalování hospodáøské kriminality obecnì a pojistných podvodù zvlátì. Obor je urèen zejména pro absolventy bakaláøských oborù programu Systémové inenýrství a informatika a pro
studenty bakaláøských oborù programù Hospodáøská politika a správa èi
Ekonomika a management.
Obsahová struktura navazujícího magisterského programu oboru Pojistné
inenýrství klade dùraz na ekonomické discipliny, pojiovnictví, kvantitativní metody, informatiku a systémové inenýrství. Novì jsou v oboru dvì specializaèní
zamìøení Management finanèních rizik a Pojistné inenýrství.
Skuteènost, e studijní obor je souèástí studijního programu Systémové
inenýrství a informatika, je garancí schopností jeho absolventù ve vyuívání výpoèetní techniky, rozsáhlých databázových systémù a dalích informaèních zdrojù komerèních pojioven a jiných finanèních institucí pro øízení rizika, kontrolu
solventnosti a finanèních tokù, investièní strategii, cílený marketing, odhalovaní
pojistných podvodù apod.
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Fakulta ekonomicko-správní
Studijní program:

N6202 Hospodáøská politika
a správa

Studijní obor:

6202T070 Ekonomika veøejného
sektoru

Forma studia:

prezenèní i kombinovaná

Délka studia, akademický titul:

2 roky, Ing.

Poèet pøijímaných 2016/2017:

60/50 (P/K)

Poèet uchazeèù 2015/2016:

85/80

Poèet pøijatých 2015/2016:

60/50

Charakteristika oboru, profil a uplatnìní absolventa:
Navazující magisterský obor Ekonomika veøejného sektoru je pojat tak, aby absolventi byli schopni se uplatnit jako multidisciplinárnì pøipravení odborníci ve
státní správì a samosprávì, v privátním sektoru nebo v poradenských strukturách. Tomu odpovídá obsahová struktura studijního oboru. Zaøazené pøedmìty
tvoøí tøi základní moduly: management veøejné správy, ekonomika veøejného
sektoru a ekonomika soukromého (pøevánì trního) sektoru. V rámci povinnì
volitelných a volitelných pøedmìtù si posluchaè s ohledem na své zájmy a pøedpokládané uplatnìní mùe roziøovat své vìdomosti jak v oblasti správní, tak
v otázkách ekonomiky a managementu, v informatice a kvantitativních
metodách.
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Fakulta ekonomicko-správní
Studijní program:

N6202 Hospodáøská politika
a správa

Studijní obor:

6202T040 Regionální rozvoj

Forma studia:

prezenèní

Délka studia, akademický titul:

2 roky, Ing.

Poèet pøijímaných 2016/2017:

50 (P)

Poèet uchazeèù 2015/2016:

55

Poèet pøijatých 2015/2016:

30

Charakteristika oboru, profil a uplatnìní absolventa:
Magisterský navazující studijní obor Regionální rozvoj ve studijním programu
Hospodáøská politika a správa nabízí kromì teoretického základu ekonomického
vìdìní i potøebné znalosti aplikovaných ekonomických disciplín, znalosti z oblasti strategického plánování (tvorby a implementace strategií v oblasti veøejné
správy a samosprávy) a z oblasti teorie i praxe prostorového resp. územního plánování jako jednoho ze základních nástrojù implementace environmentálního
pøístupu k problematice regionálního rozvoje. Dùraz je kladen na vìdomosti,
resp. dovednosti, v oblasti samotné tvorby a implementace nástrojù regionálního rozvoje resp. regionální politiky. Získané znalosti a dovednosti umoní
absolventovi tvùrèí pøístup pøi øeení problémù v regionálním rozvoji a regionální
politice a dalích oblastech národního hospodáøství a jsou pøedpokladem pro
jeho profesní o odborný rùst.
Ke zvýení moností uplatnìní absolventù jsou v rámci specializaèních
pøedmìtù rozliena dvì zamìøení a to urbanismus a bezpeènost regionù. Cílem je, aby absolventi byli schopni øeit otázky bezpeènosti regionù jako
základní podmínky pro jejich rozvoj a èelit rùzným ohroením (spoleèenským, pøírodním nebo plynoucím z výrobních aktivit).
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Fakulta ekonomicko-správní
Studijní program:

N6208 Ekonomika a management

Studijní obor:

6208T009 Ekonomika
a management podniku

Forma studia:

prezenèní i kombinovaná

Délka studia, akademický titul:

2 roky, Ing.

Poèet pøijímaných 2016/2017:

80/40 (P/K)

Poèet uchazeèù 2015/2016:

169/159

Poèet pøijatých 2015/2016:

80/40

Charakteristika oboru, profil a uplatnìní absolventa:
Cílem navazujícího magisterského oboru Ekonomika a management podniku je
poskytnout absolventùm potøebný základ ekonomických znalostí a manaerských vìdomostí a dovedností pro výkon odbornì nároèných ekonomických
a manaerských vrcholových pozic v podnicích.
Studijní obor má za cíl pøipravit odborníky jak na místa vedoucích podnikových
ekonomù s potøebnou znalostí managementu, tak i manaerù s nezbytou znalostí ekonomických procesù. Absolvent je pøipraven pro odbornì nároèné èinnosti
v oblasti finanèního a manaerského úèetnictví, finanèních analýz, restrukturalizace podniku, finanèní kontroly, auditu, daní, poradenství, marketingu, obchodu, inovací, podnikání na tuzemských i zahranièních trzích. Potencionálními zamìstnavateli jsou podnikatelské subjekty výrobního, obchodního i terciárního
sektoru, rovnì i instituce a orgány veøejné správy, také neziskové organizace
veøejné i soukromé sféry.
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UNIVERZITA PARDUBICE
●
●

●
●

●

pøipravujeme odborníky pro úspìnou kariéru v iroké kále profesí
nabízíme bakaláøské, magisterské a doktorské studijní programy
v témìø sto tøiceti oborech
rozvíjíme univerzální íøi pìstovaných vìdních disciplín
nabízíme studium a program osobní asistence zdravotnì postieným
studentùm
podporujeme mezinárodní tvùrèí prostøedí

Univerzita Pardubice (UPa) je jednou z 26 veøejných vysokých kol ÈR zaloených
ze zákona, na ní studuje 10 tisíc studentù. Je jedinou univerzitou v Pardubickém
kraji. Má sedm fakult:
● nejstarí Fakultu chemicko-technologickou,
● Fakultu ekonomicko-správní (zaloenou v roce 1991),
● Dopravní fakultu Jana Pernera (zaloenou v roce 1993),
● Fakultu filozofickou (zaloenou v roce 2001 jako Fakultu humanitních studií
a navazující na Ústav jazykù a humanitních studií, zaloený v roce 1992),
● Fakultu restaurování (vznikla z Institutu restaurování a konzervaèních technik
Litomyl, o. p. s., v èervenci 2005),
● Fakultu zdravotnických studií (zaloenou v lednu 2007 pøemìnou z Ústavu
zdravotnických studií zaloeného v roce 2002),
● Fakultu elektrotechniky a informatiky (zaloenou v lednu 2008, pøemìnou
z Ústavu elektrotechniky a informatiky zaloeného v roce 2002).
Univerzita Pardubice rozvíjí pìtaededesátiletou tradici vysokého kolství ve mìstì.
Z jednofakultní koly chemického zamìøení se vznikem nových fakult po roce 1990
stala instituce poskytující vysokokolské vzdìlání univerzitního typu. Od roku 1994
nese souèasný název Univerzita Pardubice. Od té doby prola nebývalým rozvojem
studijních programù a pìstovaných vìd, rozrostla se co do poètu studentù a zaznamenala významné rozíøení v oblasti vìdecké, výzkumné a vývojové èinnosti, jí si získala respekt u domácí i mezinárodní vìdecké obce.
Studenti si mohou vybrat bakaláøské (Bc. nebo BcA.), magisterské (Mgr., MgA.
nebo Ing.), pøípadnì doktorské (Ph.D.) studijní programy v oblasti pøírodních
a technických vìd orientované na chemii, biochemii, materiálové inenýrství, informatiku, elektrotechniku, dopravní a komunikaèní technologie, inenýrství
a logistika; v oblasti spoleèenských vìd na obory ekonomické a veøejnosprávní,
filologické, historické, filozofické a sociologické, obory zdravotnické a související
hranièní a interdisciplinární obory, té umìlecké obory zamìøené na konzervaèní
techniky a restaurování. Studium probíhá ve více ne edesáti studijních programech s témìø 130 studijními obory.
Univerzita Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice 2,
telefon (ústøedna): 466 036 111, webové stránky: www.uni-pardubice.cz
26

Univerzita Pardubice
Vechny studijní programy jsou koncipovány v souladu s Boloòskou deklarací
a trendy vysokokolského vzdìlávání ve svìtì, to znamená ve strukturované podobì. Na bakaláøské studijní programy navazují dvouleté magisterské programy
a obory. Ti nejlepí absolventi magisterských studií mohou pokraèovat na esti fakultách ve vybraných programech studia doktorského, vedoucího k získání titulu
Ph.D. Tøi ètvrtiny studentù jsou zapsány do prezenèní formy (PS) studia, nabízeno
je i studium øady programù v kombinované formì (KS).
Vedle vzdìlávání je pro univerzitu charakteristická bohatá vìdecká a výzkumná
èinnost, v ní se univerzita dlouhodobì øadí na pøední místa mezi èeskými vysokými kolami. Je uskuteèòována v rozsahu od èinností badatelských v základním
výzkumu a po aplikovaný výzkum ve vazbì na potøeby praxe. Partnery pøi øeení
projektù jsou také podniky a spoleènosti zabývající se aplikací dosaených poznatkù v praxi a vìdecko-výzkumná pracovitì jiných institucí, pøípadnì spoleènì
vytvoøená pracovitì ve spolupráci s dalími subjekty. Do vìdecké práce jsou tradiènì zapojováni studenti doktorských programù. Jedním z mìøitelných výsledkù
vìdecké a výzkumné práce akademických pracovníkù univerzity jsou významné
publikace v impaktovaných zahranièních i domácích odborných èasopisech.
V návaznosti na orientaci jednotlivých pracovi, potenciál lidských zdrojù a materiální zázemí univerzity jsou nabízeny irokému spektru externích subjektù odborné sluby v rámci doplòkové èinnosti univerzity. Týmy erudovaných odborníkù
poskytují expertní, znalecké, konzultaèní a servisní sluby v celé øadì oborù. Na
vìdecko - výzkumné èinnosti se podílí i øada specializovaných pracovi a dalích
organizací, institucí a sdruení, které pøi univerzitì pracují. Významnou úlohu pøi
podpoøe pedagogických, studijních a vìdeckých aktivit plní rovnì Nadaèní fond
Miroslava Jureèka a Nadaèní fond Jana Pernera, stejnì jako Institut rozvoje evropských regionù, o. p. s.
Pracovitì univerzity se zapojují do mezinárodních projektù. V rámci uzavøených
smluv se zahranièními partnery, ale i mimo nì se uskuteèòuje mezinárodní spolupráce s více ne 250 vysokokolskými a výzkumnými institucemi ze 40 zemí, je
realizována mobilita studentù i akademických pracovníkù, výmìna zkueností, je
øeena øada vìdecko-výzkumných úloh, jsou poøádána významná mezinárodní
odborná setkání, konference a semináøe.
Univerzita je aktivní souèástí evropského i svìtového vysokokolského vzdìlávacího a výzkumného prostoru.
Modernì vybavený univerzitní kampus nedaleko centra stotisícového mìsta, vyhláeného nejen dobrým perníkem, prvoligovým hokejem, dostihovým a dalími
sporty, vytváøí ideální podmínky pro vestranný rozvoj mladých lidí.
Aktuální informace o Univerzitì Pardubice naleznete na internetové adrese
http://www.uni-pardubice.cz.
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Univerzita Pardubice

Pøihláky ke studiu
Pøihláku ke studiu na Univerzitì Pardubice lze podat
1. elektronickou formou
E-pøihláka je zveøejnìna na adrese http://eprihlaska.upce.cz. Poplatek ve
výi stanovené fakultou (viz kapitoly o fakultách) se hradí bankovním pøevodem nebo platební poukázkou (výhradnì sloenkou typu A). Specifickým
symbolem platby u e-pøihláky je oborové èíslo uchazeèe vygenerované pøi
podání e-pøihláky. Registraci e-pøihláky lze po pøijetí platby následnì na
stejné internetové adrese zkontrolovat.
2. na standardním formuláøi Pøihláka ke studiu na vysoké kole v ÈR
(tiskopis SEVT)
Na vyádání je zasílají studijní oddìlení jednotlivých fakult. Lze je rovnì získat pøi dnech otevøených dveøí, které pro zájemce o studium poøádají fakulty.
Poplatek ve výi stanovené fakultou (viz kapitoly o fakultách) se hradí bankovním pøevodem nebo platební poukázkou (výhradnì sloenkou typu A).
Specifickým symbolem platby papírové pøihláky je rodné èíslo uchazeèe.
U obou typù pøihláek je platbu tøeba poukázat na úèet Univerzity Pardubice:
Komerèní banka è. ú. 37030561/0100
variabilní symbol
údaj definovaný fakultou,
kadá fakulta má jiný variabilní symbol
(uvedeno v kapitole o fakultì)
konstantní symbol
specifický symbol
pøevodová pota

379 pro sloenku,
308 pro bezhotovostní pøevod
oborové èíslo uchazeèe pro e-pøihláku,
rodné èíslo uchazeèe pro papírovou pøihláku
Pardubice 530 02.

Specifické poadavky pro vyplòování pøihláek jsou uvedeny v kapitolách, týkajících se jednotlivých fakult.
Pøi neúèasti pøihláeného uchazeèe na pøijímací zkouce se poplatek ani pøihláka nevrací.
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Podávání pøihláek do:
fakulta

bakaláøské
studium

magisterské
doktorské
studium navazující studium

Dopravní fakulta
Jana Pernera

15. bøezna
2016

15. srpna 2016

27. kvìtna 2016

Fakulta
ekonomicko-správní

15. bøezna
2016

15. dubna 2016

31. kvìtna 2016

Fakulta
elektrotechniky
a informatiky

31. bøezna
2016

30. èervna 2016

15. kvìtna 2016

Fakulta
filozofická

31. bøezna
2016

30. dubna 2016

31. èervence
2016

Fakulta
31. bøezna
chemicko-technologická 2016

31. èervence
2016

30. dubna 2016

Fakulta
restaurování

13. kvìtna
2016

10. èervna 2016



Fakulta
zdravotnických studií

29. února 2016 29. února 2016

31. kvìtna 2016
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Dny otevøených dveøí
Dopravní fakulta Jana Pernera

13. ledna 2016

Fakulta ekonomicko-správní

18. ledna 2016

Fakulta elektrotechniky a informatiky

13. listopadu 2015
a 5. února 2016

Fakulta filozofická

19. ledna 2016

Fakulta chemicko-technologická

13. ledna 2016

Fakulta restaurování

15. ledna 2016

Fakulta zdravotnických studií

7. ledna 2016

Pøijímací zkouky
fakulta

bakaláøské
studium

magisterské
doktorské
studium navazující studium

Dopravní fakulta
Jana Pernera

19. èervna
2016

7. záøí 2016

17. èervna 2016

Fakulta
ekonomicko-správní

*

15. èervna
2016

13. èervna
 1. èervence
2016

Fakulta elektrotechniky 28. èervna
a informatiky
2016

17. srpna 2016

24. èervna 2016

Fakulta
filozofická

20.  24. èervna
2016

5. - 16. záøí
2016

6.  7. záøí 2016

14. èervna 2016

6.  7. èervna
2016

Fakulta
*
chemicko-technologická
Fakulta
restaurování

15.  17. èervna 22. èervna 2016
2016



Fakulta
zdravotnických studií

1. èervna 2016 25. kvìtna 2016

16. èervna 2016

* Bez pøijímacích zkouek na základì výsledkù støedokolského studia.
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Monosti studia v zahranièí
Univerzita rozvíjí mezinárodní spolupráci v øadì oblastí. Jednou z priorit je umonit
studentùm strávit alespoò èást studia na zahranièní vysoké kole. Stìejním programem podporujícím mobility vysokokolských studentù je program Evropské
unie  Erasmus+, jemu pøedcházel velmi úspìný program  Lifelong Learning
Programme/Erasmus. Tento program vám umoní strávit 3 a 12 mìsícù vysokokolského studia na jiné evropské univerzitì. Staèí jen øádnì ukonèit první roèník a aktivnì ovládat alespoò jednu z cizích øeèí. Výbìrové øízení je spoleèné pro
zimní a letní semestr a probíhá vdy na jaøe v bøeznu. Od roku 1997, tj. od zapojení univerzity do tohoto programu, se nám ji podaøilo vyslat na zahranièní univezity
témìø 2 000 studentù. V následujícím akademickém roce 2015/2016 oèekáváme výjezd zhruba 150 studentù na studijní pobyt.
V rámci programu Erasmus je od akademického roku 2007/2008 moné absolvovat praktickou stá. Tato mobilita vám nabízí monost zúèastnit se odborných 2 a
12 mìsíèních stáí v zahranièních firmách a institucích. Je pro studenty jakéhokoliv
roèníku studia a doposavad ji vyuilo více ne 200 studentù Univerzity Pardubice.
Vedle programu LLP/Erasmus studenti vyjídìjí na zahranièní u niverzity i pod programem CEEPUS. Tento program je zamìøen na zemì jiní a východní Evropy
a mobility probíhají v rámci sítí nebo jako tzv. freemovers. Není zde ádné výbìrové
øízení a registrace probíhá on-line. Program vám umoní strávit 3 a 10 mìsícù vysokokolského studia na jiné evropské univerzitì. Podmínkou je ukonèení 2. semestru øádného studia.
Z prostøedkù dalích programù (Rozvojové programy MMT ÈR apod.), fondù
(International Visegrád Fund, Fulbright Comission apod.), nadací a velvyslanectví mùete získat stipendium na dalí studijní pobyt na zahranièní univerzitì buï
dle vlastního výbìru, nebo dle podmínek programu zahranièní univerzity, se kterou má univerzita uzavøenou rámcovou smlouvu o spolupráci. Vechny výe uvedené aktivity a mnoho dalích, zde sice nejmenovaných, ale neménì zajímavých
jsou urèeny studentùm vech úrovní vysokokolského studia, tj. studentùm bakaláøských, magisterských i doktorských studijních programù. Podrobnìjí informace o rùzných monostech studia v zahranièí, kontakty na zahranièní vysokokolské instituce a nabídku finanèního krytí vám ochotnì poskytnou pracovníci
Oddìlení pro rozvoj a mezinárodní vztahy, které naleznete ve Studentské ulici
è.p. 95, v budovì rektorátu. Tyto a øadu dalích aktuálních informací pravidelnì
zveøejòujeme na webových stránkách univerzity resp. studentském intranetu
a prostøednictvím jednotlivých fakult a jejich kateder.
Bìhem vaeho studia se mùete zapojit do tzv. BUDDY Systému. BUDDY Systém
je sdruení studentù Univerzity Pardubice, které pomáhá zahranièním studentùm
s pøekonáváním jazykových bariér, orientací v Pardubicích a na univerzitì a s administrativními záleitostni spojenými s jejich pøíjezdem a pobytem v prvních dnech.
Bìhem celého akademického roku organizuje zajímavé kulturní a sportovní akce.
Oddìlení pro rozvoj a mezinárodní vztahy
Studentská 95, 532 10 Pardubice 2, e-mail: mobility@upce.cz
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Akademická poradna APUPA
Univerzita Pardubice se snaí vem svým studentùm vytvoøit kvalitní zázemí a zajistit optimální podmínky pro studium. Pro vechny studenty univerzity je k dispozici Akademická poradna APUPA, která zajiuje komplexní poradenské sluby.
Jedná se o ucelené poradenství, podporu a pomoc v následujících oblastech:










psychologické poradenství,
studijní záleitosti,
speciálnì pedagogické poradenství,
sociálnì-ekonomické poradenství,
profesní kariérní poradenství,
dluhová problematika,
duchovní poradenství,
individuální a skupinové terapie,
skupiny pro rozvoj osobnostních kompetencí studentù.

Akademická poradna APUPA nabízí individuální poradenství a terapie dle konkrétních potøeb studentù. K dispozici je iroký tým odborníkù, kteøí mohou poskytnout jednorázovou i dlouhodobou podporu a pomoc pøi zvládání ivotních
obtíí a krizí, pøekonání stresu ze zkouek, pomoc pøi zvládání partnerských
a vztahových krizí nebo jen podpùrný rozhovor v jakékoliv situaci.
Individuální konzultace probíhají v pøíjemném a diskrétním prostøedí poradny,
nebo emailovou formou komunikace. Vekeré sluby poradenského centra jsou
studentùm poskytovány zdarma.
Akademická poradna APUPA
Sídlo: Univerzitní aula, místnost A7
Telefon: 466036623
E-mail: poradna@upce.cz
Blií informace na adrese: www.upce.cz > studium > péèe o handicapované
studenty > Akademická poradna APUPA

Monosti studia pro zdravotnì znevýhodnìné
studenty
Referát slueb hendikepovaným
Souèástí Akademické poradny Univerzity Pardubice APUPA je Referát slueb
hendikepovaným (RSH), který naplòuje konkrétní technickou podporu, diagnostiku a dalí servisní opatøení a sluby dle individuálních potøeb studenta se specifickými vzdìlávacími potøebami (viz Smìrnice è. 3/2013 Podpora uchazeèùm
a studentùm se specifickými vzdìlávacími potøebami na Univerzitì Pardubice).
Specializované pracovitì RSH zajiuje napøíklad:
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 øeení individuálních potøeb èi sestavování individuálního studijního plánu studentù se specifickými potøebami ve spolupráci s akademickými pracovníky,
 individuální výuku ve spolupráci s akademickým pracovníkem, tutorem a fakultním koordinátorem,
 zprostøedkování studijní asistence s cílem vyrovnat studijní podmínky studentù
se specifickými vzdìlávacími potøebami,
 tlumoènické, zapisovatelské èi asistenèní sluby pro studenty se sluchovým postiením,
 prùvodcovské èi asistenèní sluby pro studenty se zrakovým postiením,
 pøevod výukových materiálù a dokumentù nevidomým/slabozrakým studentùm
do potøebné elektronické podoby,
 zprostøedkování zpøístupnìní studijních materiálù, kopírování dokumentù, vypalování CD/DVD se soubory s výukovými materiály ze zdrojù dosaitelných od
vyuèujících, a to v rozsahu stanoveném tzv. autorským zákonem ÈR,
 zprostøedkování pøístupu k dokumentùm ve spolupráci s institucemi zamìøenými na vzdìlávání osob se smyslovým postiením, asistenèními centry a specializovanými knihovnami v ÈR,
 zapùjèení dostupných kompenzaèních pomùcek,
 pøedávání informací o organizacích a støediscích, zabývajících se pomocí a podporou hendikepovaným.
Sluby RSH na vyrovnání studijních podmínek znevýhodnìným studentùm jsou
poskytovány nejen studentùm s fyzickým, smyslovým, èi psychickým handicapem, ale i studentùm se specifickými poruchami uèení.
Kontakty:
PaedDr. Zdenka ándorová, Ph.D,
E-mail zdenka.sandorova@upce.cz,
telefon 466 036 481, 466 036 623,
mobil.: 727 897 442
Lenka Skokanová
E-mail lenka.skokanova@upce.cz,
telefon 466 036 082
Více informací na: www.upce.cz > studium > péèe o handicapované studenty >
Referát slueb hendikepovaným
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Stipendijní program Univerzity Pardubice
Nevíte, zda zvládnete finanèní stránku Vaeho studia? Univerzita Pardubice vyplácí stipendia a finanèní pomoc studentùm podle vlastního stipendijního øádu,
jeho znìní naleznete na studentském intranetu v sekci Pøedpisy a sdìlení.
Studenti mohou získat stipendia pravidelná, jako je napøíklad:
 stipendium prospìchové (dle dosaených studijních výsledkù 4 000, 2 000
nebo 1 000 Kè),
 ubytovací jako pøíspìvek na ubytování a ji na kolejích, v soukromí èi jinde
(aktuálnì 600 Kè),
 nebo sociální  na podporu tíivé sociální situace studenta (1 620 Kè),
 stipendia studentùm doktorských studijních programù.
Existuje také celá øada jednorázových mimoøádných stipendií, a to:
 na podporu stáí na pøípravu diplomové nebo disertaèní práce,
 za vynikající výsledky výzkumné èi tvùrèí èinnosti,
 za reprezentaci koly na poli sportovním nebo umìleckém,
 jako ocenìní za sluby osobní asistence handicapovanému studentovi univerzity a dalí.
Studenti Univerzity Pardubice mají monost získat také zahranièní stipendium,
které je urèeno na podporu studentských mobilit - ke studiu èi vykonávání
praxe v zahranièí.
V nìkterých pøípadech Univerzita Pardubice rovnì podporuje zahranièní studenty pøi studiu na UPa.
Nárok na stipendium vzniká v okamiku splnìní urèitých, pøesnì daných podmínek pro udìlení stipendia.
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Jazykové centrum
Zamìøení JC
Jazykové centrum (JC) je celouniverzitním útvarem, jeho posláním je pedagogická
a akademická èinnost v oblasti odborného cizího jazyka reflektujícího zamìøení jednotlivých fakult.
JC se zamìøuje na:
● rozvíjení cizojazyèné komunikativní kompetence studentù v bakaláøských, magisterských a doktorských studijních programech pøísluných oborù FChT,
DFJP, FES, FEI a FZS a výuku odborného jazyka na FF;
● samostatné projekty a publikaèní èinnost v oblasti odborného jazykového vzdìlávání, komunikace, prezentaèních dovedností v AJ a interkulturní komunikace a reálií;
● spolupráci se zahranièními institucemi odborného jazykového vzdìlávání; pøípravu a organizaci mezinárodních jazykových certifikátù;
● konzultaèní, pøekladatelskou a tlumoènickou èinnost.
Koncepce výuky jazykù
Koncepce výuky reflektuje rozdílné úrovnì komunikativní kompetence studentù
na poèátku studia a umoòuje jejich systematický rozvoj v navazujících kurzech.
Kromì standardní výuky mají studenti monost se úèastnit tematických semináøù, workshopù a studijních pobytù v zahranièí zamìøených na rozvoj komunikace.
Studenti absolvují pøed zaèátkem výuky rozøazovací elektronické testy (tzv.
e-placement), na jejich základì získají zpìtnou vazbu ke své jazykové úrovni v podobì procenta úspìnosti. Tento výsledek koresponduje s odpovídajícím pøedmìtem a student si pak zapíe pøísluný pøedmìt pøed poèátkem semestru.
Vechny pøedmìty odborného jazyka reflektují úrovnì Evropského referenèního rámce
pro jazyky (CEFR) a umoòují tak pøehledné oznaèení dosaených kompetencí pøi
testování (A1, A2, B1, B2, C1, C2), tedy napø. Anglický jazyk  CEFR A2, apod.
Od akademického roku 2014  2015 je v bakaláøských studijních programech
vyadována úroveò A2 + a v magisterských studijních programech úroveò B2.
V rámci aktualizované koncepce cizojazyèné výuky vìnujeme pozornost doktorským studijním programùm. Poskytujeme opory pro pøípravu simulované vìdecké konference a publikaèní èinnosti ve formì studijních modulù zamìøených na
akademické psaní a rozvoj prezentaèních dovedností.
Kompletní seznam pøedmìtù (AJ, NJ a RJ) najdou studenti v IS STAG (Prohlíení
veøejné èásti IS STAG  JC  Pøedmìty), ale i na webových stránkách JC pod
zálokou Studujte s námi  Pøedmìty JC.
Pro potøeby výuky cizích jazykù jsou na Jazykovém centru UPa vytváøeny elektronické opory v prostøedí LMS Moodle a pro podporu kooperativního uèení a poskytování zpìtné vazby je vyuíván nástroj pro tvorbu elektronických portfolií Mahara.
Jazykové centrum, Studentská 95, 532 10 Pardubice 2,
telefon: 466 036 716, 341
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modulùm evropských vzdìlávacích koncepcí sociálního a kulturního rozvoje
osobnosti v kombinaci s uíváním nìmeckého jazyka. Cyklus je pøipravován ve
spolupráci s rodilými mluvèími regionu. Termíny diskusních setkání spolu
s anotacemi budou zveøejnìny v záøí 2013 na webu JC v záloce Studujte s námi.
Místo konání: Multimediální uèebna JC
Dalí informace: webové stránky JC UPa

Univerzitní knihovna
Akademickým pracovníkùm a studentùm, ale i odborné veøejnosti, slouí moderní Univerzitní knihovna nacházející se v srdci univerzitního kampusu. Nabízí
sluby na vysoké profesionální úrovni. Má ve svém fondu více ne 200 tisíc svazkù
monografií, vázaných periodik a dalích médií. Prùbìnì pøedplácí kolem 500 titulù èeských i zahranièních èasopisù a zajiuje také øadu elektronických informaèních zdrojù. Nabízí 250 studijních míst pro samostudium s moností pøipojení
do Wi-Fi sítí a 30 míst v poèítaèových studovnách s pøístupem k placeným elektronickým informaèním zdrojùm a na internet. Ve vestibulu knihovny naleznou
milovníci umìní i komorní galerii. Poboèky knihovny s oborovì specializovaným
fondem se nacházejí v budovì Fakulty zdravotnických studií v Prùmyslové ulici
è. 395 a v budovì Fakulty restaurování v Litomyli.
Univerzitní knihovna, Studentská 519, Pardubice  Polabiny,
telefon: 466 036 543, 466 036 533, e-mail: knihovna@upce.cz

Vydavatelství a prodejna odborné literatury
Univerzita Pardubice je se svými sedmi fakultami významným vydavatelem odborné literatury. Roènì vydá desítky monografií, sborníkù z konferencí, uèebních textù
a odborných èasopisù v titìné i elektronické formì.
Publikace urèené k prodeji jsou k dispozici v prodejnì odborné literatury, která se
nachází v budovì Univerzitní knihovny (vchod od kolejí, spoleèný s podnikovou prodejnou kanceláøských a kolních potøeb KOH-I-NOOR HARDTMUTH Trade, a. s.).
Aktuální otevírací doba prodejny je uvedena na webových stránkách univerzity http://www.uni-pardubice.cz v menu ZÁZEMÍ A SLUBY  Prodejna odborné literatury a e-shop.
Vechny publikace je také moné zakoupit (nebo si rezervovat k osobnímu odbìru a platbì v hotovosti v prodejnì) prostøednictvím univerzitního e-shopu:
https://e-shop.upce.cz .
Prodejna odborné literatury, Studentská 519, Pardubice  Polabiny
Iveta Vanèatová, telefon: 466 036 632, iveta.vancatova@upce.cz
Vydavatelství, Studentská 84, Pardubice  Polabiny
Ing. Ivo Holava, vedoucí, telefon: 466 036 132, vydavatelstvi@upce.cz
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Centrum informaèních technologií a slueb (CITS)
CITS Univerzity Pardubice zajiuje správu internetové domény UPCE.CZ, zastøeuje ve kolem slueb spojených s informatikou, konferenèními a audiovizuálními slubami (OSVAT) a také Univerzitní knihovnu. S prací CITS se potkáváte
na kadém kroku, ani si to uvìdomujete.
CITS  Odbor informaèních a komunikaèních technologií (OIKT) je sloen
z více oddìlení. Jeho souèástí jsou také spoleèné grafické a obchodní sluby, tj.
nákup výpoèetní techniky pro potøeby UPa.
Oddìlení správy výpoèetní a audiovizuální techniky (OSVAT)  zajiuje
kompletní správu a servis výpoèetní a audiovizuální techniky na UPa, instalaci
a konfiguraci poèítaèù, tiskáren, AV techniky, operaèních systémù a vekerého
softwarového vybavení. Vede správu uivatelských úètù, profilù a potovních
slueb, evidenci a instalaci software, hardware, servisních zásahù, podílí se na
provozuschopnosti vech PC v rámci Univerzity. Zabezpeèuje telefonický helpdesk, servisní podporu uivatelù (konzultace, poradenství, zakolení ). OSVAT
spravuje pøísluné uèebny na UPa a zajiuje konfiguraci a provoz virtuální desktopové infrastruktury pro výuku.
Ve spolupráci s CITS poskytuje odborné technické zázemí s moderním audiovizuálním vybavením pro výuku, poøádání odborných semináøù a konferencí i spoleèensko-kulturních akcí vlastních univerzitních i pro subjekty v kraji. Zajiuje
pøímou správu minimálnì 35 uèeben a poslucháren v areálu na Stavaøovì,
v rekonstruovaném objektu na námìstí Ès. Legií, v objektu FZS v Èerné za Bory.
Jedná se o pièkovì vybavené prostory podle nejmodernìjích trendù v audiovizuální technice vèetnì nìkolika videokonferenèních místností.
Náplní práce technikù OSVAT je dokumentace (foto a video) èinností probíhajících aktivit studentù a akademických pracovníkù, akademických obøadù (vèetnì
vekeré technické podpory), pomoc pøi pøípravì a realizaci celouniverzitních akcí
a dalích akcí, které v prostorách probíhají.
Konferenèní sluby:
 profesionální videozáznam a zvukový záznam,
 natáèení a výroba výukových poøadù,
 fotodokumentace akcí,
 pøepisy z rùzných formátù (VHS, DVD atd.),
 ozvuèení interiérù i exteriérù,
 videokonferenèní pøenosy,
 provoz Mediasite (záznamový systém pro výuku),
odborné technické poradenství (vybavení poslucháren, foto a videotechnika).
Kolegové z Oddìlení správy systémù a sítí zodpovídají za provozuschopnost,
funkènost a monitoring poèítaèové a bezdrátové Wi-Fi sítì, za sluby spojené s internetem, za chod serverù a databází, na kterých jsou provozovány aplikace øeící
mnoho oblastí èinnosti UPa. Datová sí UPa je pøipojena prostøednictvím sítì
CESNET do celosvìtové sítì internet. Sí provozuje sdruení CESNET, z. s. p. o.,
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které zaloily vysoké koly ÈR. Je tedy zøejmé, e tato akademická sí má své urèení
a øídí se Zásadami pøijatelného uití - více na: http://www.cesnet.cz/doc/podminky.html).
Pracovníci Oddìlení podpory informaèních systémù (OPIS) administrují klíèové
aplikace informaèního systému UPa /IS UPa/, jakými jsou Centrální registr osob
(CR) + Kartové centrum (KC), informaèní systém studijní agendy (IS STAG), personální a mzdová aplikace (VEMA), ekonomický software (iFIS), manaerskou
a provozní nadstavbu (VERSO). Dále se podílí na podpoøe dalích návazných systémù - ISKAM - informaèní systém kolejí a menz, KpWin - knihovní systém, SafeQ - tiskové a kopírovací sluby a dalích.
Oddìlení webových aplikací a DTP zajiuje zejména provoz a podporu www
stránek univerzity a intranetù vèetnì kolení a podpory uivatelù. Dále zajiuje
pøedtiskovou pøípravu v celouniverzitním rozsahu.
Vechny kroky v oblasti informatiky jsou vdy optimálním kompromisem mezi
nejnovìjími svìtovými trendy v dané oblasti a finanèními monostmi UPa. Investice, které ji byly do informatiky na UPa vynaloeny, se poèítají na desítky milionù korun a je zøejmé, e jejich objem se bude neustále zvyovat s rostoucím
významem nových informaèních technologií a v souladu s potøebami a poadavky
zamìstnancù a studentù. Proto  chovejte se k technickým prostøedkùm, které
máte k dispozici, jako civilizovaní uivatelé, kteøí si uvìdomují jejich cenu a také
dùsledky jejich pokození.

Centrum informaèních technologií a slueb, Studentská 95, rektorát
Ing. Olga Klápová, øeditelka CITS
tel.: 466 036 633, e-mail: ic@upce.cz
Prùkaz studenta
Zapsaní studenti prvního roèníku obdrí pøed zahájením akademického roku bezkontaktní èipovou kartu, která studentùm slouí podle zákona è. 111/1998 Sb.
o vysokých kolách jako PRÙKAZ STUDENTA. Platnost prùkazu zajiuje validaèní
známka s vyznaèenou platností pro daný akademický rok. Na prùkazu je uvedeno
jméno, pøíjmení, fotografie uivatele a univerzitní identifikátor ve tvaru st123456
(NetID), který mimojiné slouí i jako uivatelské jméno pro pøihlaování ke
slubám poèítaèové sítì UPa. Prùkaz studenta lze také objednat s licencí ISIC
a to on-line na stránce http://studenti.upce.cz. Souèasnì je studentùm aktivována e-mailová schránka ve tvaru st123456@student.upce.cz. Na stránce
http://ic.upce.cz najdete potøebné odkazy a informace pro práci v síti UPa (zmìna
hesla, e-mail atd.) Èipová karta zprostøedkovává studentùm vybrané sluby v rámci UPa. Jedná se zejména o registraci pøi stravování v zaøízeních SKM, výpùjèní
sluby Univerzitní knihovny, tiskové a kopírovací sluby Kopírovacího a internetového centra, vstupní systém do Univerzitní knihovny a vybraných uèeben. Tyto sluby
související se studiem budou dále roziøovány.
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Vekerou správu týkající se prùkazu studenta zajiuje:
Informaèní centrum - Oddìlení podpory informaèních systémù
Michal Jeøáb - administrátor Kartového centra
tel.: 466 036 456
e-mail: karty@upce.cz
NetID aneb jednoznaèná identifikace na Univerzitì Pardubice
NetID pøedstavuje pojem, pod kterým se skrývá jednoznaèná identifikace studentù, a to ne v rámci studijního programu nebo fakulty, ale v rámci celé UPa. Tuto
vai jednoznaènou identifikaci budete potøebovat na kadém kroku, proto si ji velmi dobøe zapamatujte. NetID se vyskytuje v následujícím tvaru napø.: st123456,
kde st pøedstavuje oznaèení studenta a èíselný údaj je automaticky vygenerován.
Úèet NetID není aktivován automaticky a pøed jeho prvním pouitím je potøeba
tento úèet aktivovat. Tímto krokem dokáete svou identitu a stvrzujete, e máte
zájem o vyuívání informaèních systémù a slueb UPa. Vlastní aktivaci mùete
provést následujícími zpùsoby:
● jsem pøijatý uchazeè a byl jsem na zápise ke studiu:
V dopise Rozhodnutí o pøijetí ke studiu vám bylo zasláno èíslo uchazeèe
a jednorázový ovìøovací kód, který pouijete pro prvotní nastavení hesla k úètu
NetID a pro nastavení hesla ke studentskému e-mailu. Pøihlaste na na webovou stránku https://heslo.upce.cz, zvolte volbu Pøijatý uchazeè o studium, zadejte své rodné èíslo, èíslo uchazeèe a ovìøovací kód. Pøed stiskem tlaèítka
Potvrdit zvolte monosti, zda chcete nastavit heslo k úètu NetID a heslo ke
studentskému e-mailu. Pozor, aèkoliv pøihlaovací jméno do obou systémù je
stejné (napø. st123456), hesla mohou být rozdílná protoe se jedná o oddìlené ovìøovací autority. Tedy studentský e-mail mùe mít jiné heslo, ne které
budete mít k NetID. Po stisku tlaèítka Potvrdit se vám zobrazí vae konkrétní
NetID a výsledek o úspìnosti nastavení hesel.
● jsem student a v prùbìhu studia potøebuji nastavit heslo k úètu NetID nebo ke
studentskému e-mailu:
Mùete navtívit s vaím studentským prùkazem jedno ze tøí míst na univerzitì:
 Univerzitní knihovna (obsluha, první poschodí),
 Kopírovací a internetové centrum (obsluha tiskáren),
 Kartové centrum (v pøízemí rektorátu  støedisko identifikaèní karty).
Výe uvedená místa jsou oznaèena názvem Identifikaèní karty  NetID. S sebou budete potøebovat vá studentský prùkaz, který pøedáte obsluze, a ta vám vygeneruje heslo k vaemu NetID a pøípadnì i heslo ke studentskému e-mailu.
Tato hesla si následnì zmìòte na adrese https://heslo.upce.cz.
IS STAG  Informaèní Systém STudijní AGendy
Informaèní systém studijní agendy IS STAG je urèen pro administraci a podporu
studia. Vstupním bodem ze sítì internet je pro studenty a vyuèující adresa
http://stag.upce.cz. IS STAG pracuje ve dvou reimech.
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· Bez pøihláení, kdy lze prohlíet veøejné èásti IS STAG jako napø. informace
o studijních programech, oborech, pøedmìtech, budovách a místnostech
(schematický obrázek Pardubic s rozmístìním budov UPa a jejich oznaèením je
jako plakát souèástí Lodivodu 2012).
· Po pøihláení, kdy je nutno vyuít NetID a pøísluné heslo má student pøístup
k personalizovaným údajùm:
 zápis pøedmìtù do IS STAG vèetnì rozvrhových akcí v rámci tzv. pøedzápisu
pøedmìtù;
 evidence prùbìhu studia studenta a jeho výsledkù (pøedmìty a jejich hodnocení);
 zápis na termíny zkouek;
 editace osobních údajù (zejména kontaktní adresa, bankovní spojení pro
výplatu stipendií);
 prohlíení a vyhledávání dalích údajù (vizualizace osobního studijního plánu, osobní rozvrh, studijní materiály atd.
Informaèní centrum  Oddìlení podpory informaèních systémù
Ing. Ondøej Prusek, Ph.D.  administrátor IS STAG
tel.: 466 036 416
Ing. Miroslav Koblíek  administrátor IS STAG
tel.: 466 036 648
e-mail: stag@upce.cz
Univerzitní studentský e-mail
Kadému zapsanému studentovi Univerzity Pardubice je zaloen studentský
e-mail. E-mailovou slubu poskytla Univerzitì Pardubice spoleènost Google Inc.
a je zcela zdarma. Vlastnosti studentského e-mailu jsou totoné s e-mailem Gmail.
Základní vlastnosti e-mailu:
 velikost schánky 25GB;
 velikost pøiloených souborù 20MB;
 podpora protokolù IMAP a POP3;
 podpora protokolu SMTP.
Studentský e-mail je ve tvaru st123456@student.upce.cz a je pøímo dostupný na
adrese http://posta.student.upce.cz nebo odkazem ze studentského intranetu.
Jako uivatelské jméno slouí NetID ve tvaru st123456.
Nastavení hesla je nutno pøed prvním pøihláením provést na adrese http://heslo.upce.cz. Studenti prvních roèníkù provedou nastavení hesla pomocí inicializaèního kódu, který obdreli spolu s rozhodnutím o pøijetí ke studiu. Dalí správa
hesla ke studentskému e-mailu je plnì v reii studenta. Heslo ke studentskému
e-mailu je jako jediná sluba nezávislé na úètu NetID. A zatímco ostatní sluby
spojené s NetID fungují pouze po dobu studia studenta, pak studentský e-mail
bude plnì funkèní minimálnì po dobu dalích 3 let od ukonèení studia.
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Pøípadné problémy s heslem je mono øeit na:
Informaèní centrum  Oddìlení podpory informaèních systémù
Michal Jeøáb  administrátor Kartového centra
tel.: 466 036 456
Informaèní centrum  Oddìlení správy výpoèetní techniky a SW
Ladislava Spálenská  HelpDesk
tel.: 466 036 777
e-mail: heslo@upce.cz
Office 365 na Univerzitì Pardubice
Univerzita Pardubice pøipravila pro své studenty sadu slueb vyuívajících cloudové øeení od firmy Microsoft - Office 365.
Office 365 obsahuje:
·

plnohodnotný kanceláøský balík Microsoft Office 2013 Pro Plus (Word, Excel,
PowerPoint, OneNote, Access, Publisher, Outlook, Lync, InfoPath), který si
mùete nainstalovat a na 5 Vaich zaøízení s Windows, Mac OS, Android,
iPhone, Windows Phone

·

webové aplikace Office Web Apps pro tvorbu a úpravu dokumentù bez lokálnì nainstalovaných Office

·

úloitì dokumentù a souborù OneDrive Pro o rozsahu 1 TB pro kadého
uivatele, dostupné prakticky odkudkoliv a z jakéhokoliv zaøízení

·

aplikaci Lync online vèetnì propojení se slubou Skype, pro zasílání rychlých
zpráv, pro hlasovou èi audiovizuální komunikaci mezi uivateli èi vysílání a pøijímání konferencí vèetnì jejich záznamu

·

aplikaci SharePoint online pro tvorbu týmových webù a pro interní webové
stránky jednotlivých uivatelù

Podrobné návody na instalaci, konfiguraci a pouíváních tìchto slueb naleznete
pod odkazem Office 365 ve svém studentském intranetu.
Vae studentská licence Office 365 je aktivní po celou dobu Vaeho studia na
Univerzitì Pardubice a mùete vyuívat vdy nejaktuálnìjí verze Office.
Studentský Intranet
Studentský Intranet je vnitøní informaèní systém urèený pro studenty a je pøístupný na adrese http://studenti.upce.cz. Pro pøihláení je nutné pouít NetID
a pøísluné heslo. Tento systém obsahuje nìkolik typù informací:
a) základní osobní údaje studenta (pravá èást úvodní stránky), které informují uivatele o tom, jaká data jsou o nìm v univerzitních systémech
udrována;
b) vybrané souhrnné údaje z dalích systémù (termíny zkouek, stav konta
pro tisk, výpùjèky v knihovnì apod.), které slouí získání rychlé informace
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bez nutnosti pøechodu do zdrojového systému (na detailnìjí informace je
pak uveden odkaz);
c) vnitøní aktuality a akce z univerzity a z pøísluné fakulty studenta (prostøední
èást úvodní stránky), pøièem jsou rozliovány informace týkající se samotného studia a informace vyuitelné ve volném èase (sportovní, kulturní
oznámení);
d) rozcestník do dalích informaèních systémù (levá èást úvodní stránky)
a do jejich konkrétních èástí, tzv. rychlé odkazy (napø. do IS STAG, na univerzitní e-mail apod.);
e) konkrétní informace (sdìlení, pokyny, návody, formuláøe, ádosti, pøedpisy, kontakty apod.), které jsou dostupné z horizontálního rozbalovacího
menu na kadé stránce intranetu a jsou èlenìny do kategorií týkajících se
studia, pøedpisù a sdìlení, koleje a menzy, knihovny a dalích èinností.
Informaèní centrum  Oddìlení webových aplikací a DTP
Ing. Tomá Bartoníèek, Ph.D., tel.: 466 036 576
Ludmila Vaøeková, tel.: 466 036 342
e-mail: webmaster@upce.cz
Bezdrátová Wi-Fi sí eduroam v kampusu UPa
V prostorách univerzity a kolejí se mohou studenti i zamìstnanci pøipojovat do
bezdrátové sítì s názvem eduroam. Uivatel pøipojený do této sítì je pøipojen
k internetu. Pro pøipojení se uivatel musí pøihlásit svým uivatelským jménem ve
tvaru st123456@upce.cz a platným heslem k NetID (viz pokyny k NetID).
Sítí eduroam jsou pokryty vedle lokalit v Pardubicích, také prostory FZS v Èerné
za Bory, FR Litomyli a DFJP v Èeské Tøebové. Kvalita signálu (a tím i spolehlivost
spojení) je na rùzných místech odliná, a to v závislosti na vzdálenosti mezi poèítaèem a nejbliím vysílaèem.
Detailní informace o pokrytí sítì a návody na nastavení poèítaèe pro rùzné operaèní systémy, naleznete na stránkách informaèního centra: http://ic.upce.cz
v sekci Datová sí.
Sí eduroam je souèástí projektu eduroam a pro studenty i zamìstnance Univerzity Pardubice je pøístupná i v jiných organizacích. Viz seznam pøipojených
organizací na http://www.eduroam.cz.
Pøipojení do kolejní sítì
Studenti i zamìstnanci, kteøí byli ubytováni na nìkterém z pokojù s internetovou
pøípojkou a pøipojí poèítaè do datové zásuvky, se musí pøihlásit svým uivatelským jménem ve tvaru st123456@upce.cz a platným heslem k NetID (viz pokyny k NetID). Po úspìné autorizaci uivatele se poèítaè pøipojí k internetu.
Bez úspìné autorizace je poèítaè pøipojen pouze do sítì kolejí, kde jsou na
WWW stránkách návody na pøipojení v èeském a anglickém jazyce pro nejèastìjí
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operaèní systémy. Tyto informace jsou také na stránkách informaèního centra:
http://ic.upce.cz v sekci Datová sí.
Bezpeènost na síti
Univerzita Pardubice dbá na zabezpeèení dat uivatelù, i na bezpeènost uivatelù
samotných. K tomu je potøeba, aby si uivatelé byli vìdomi své vlastní zodpovìdnosti za pøidìlené pøístupy k systémùm a informaèním zdrojùm provozovaných na UPa.
Zásady pro ochranu pøed zneuitím vaí identity:
● Nikdo, ani administrátoøi, vás nikdy nebudou ádat o sdìlení vaeho hesla, ani
prostøednictvím e-mailu. Heslo nikomu nesdìlujte. vai elektronickou identitu
(pøihlaovací jméno a heslo) si chraòte.
● Pøi prvním pøihláení si pøidìlené heslo zmìòte.
● Heslo si pravidelnì mìòte.
Dalí dùleitá pravidla pro zachování bezpeènosti lokálnì uloených dat na
vlastních poèítaèích uivatelù jsou ji snad dostateènì známa: pouívat poslední
verzi operaèního systému  aktualizovat jej, pouívat firewall, pouívat ochranné
programy: antivir, antispam a dalí vèetnì jejich aktualizací.
Na síti Univerzity Pardubice dodrujte autorská práva  nenabízejte autorsky chránìná díla a programy do internetu sdílením souborù.
Datová sí Univerzity ani internet není anonymním prostøedím.
Vekerá data o vás a vaem studiu jsou peèlivì chránìna. Nicménì je na vás,
abyste se i vy aktivnì zapojili do jejich ochrany. Chraòte své pøístupové údaje (NetID,
StagID) do systémù a pøísluná hesla. Pøihlaovací údaje nikdy nikomu nevyzrazujte, ani pracovníkùm univerzity èi administrátorùm. Zejména si zmìòte pøednastavená inicializaèní hesla, která jste obdreli na poèátku studia. Mìjte na pamìti,
e vae aktivity na síti jsou pod neustálým dohledem a vae chování není anonymní. Neporuujte pravidla sluného chování v síti a zákony ÈR, zejména Autorský zákon sdílením a vyuíváním nelegálních dat (SW, video, mp3 apod.). Na
stránkách studentského intranetu najdete mnoho informací, které vás budou
prùbìhem studia provázet.
Elektronický INFOSERVIS pro uchazeèe o studium zdarma
Vichni zájemci o studium na nìkteré ze sedmi fakult Univerzity Pardubice mají
monost získávat vechny potøebné a uiteèné informace formou elektronického informaèního servisu.
Uchazeèi o studium v pohodlí domova i na cestách dostanou vechny potøebné
informace k pøijímacímu øízení a ke studiu na Univerzitì Pardubice pøímo do své
e-mailové schránky.
Jediné, co potøebují zájemci o tuto speciální informaèní slubu udìlat, je zaregistrovat se pro odbìr zpráv na webové stránce univerzity  www.uni-pardubice.cz.
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Elektronická informaèní sluba jim pak potøebné informace a zajímavosti pro
vstup na vysokou kolu pole. Slubu zasílání informací zaregistrovaným zájemcùm poskytuje univerzita zdarma.
Výhodou registrace je pøednostní získání aktuálních informací k pøijímacímu
øízení, monost dozvìdìt se informace z jedné i více fakult, získat ukázky pøijímacích testù z minulých let a rady a tipy napø. jak správnì vyplnit pøihláku ke studiu. V neposlední øadì té se uchazeèi dozvìdí informace o univerzitním kampusu,
stravování v menze, bydlení na kolejích i volnoèasových aktivitách pardubických
vysokokolákù.
Registraci mohou zájemci o novou informaèní
slubu provést také s vyuitím nejmodernìjích
technologií pøímo ze svého mobilu pøes tzv. QR
kód. Vyfotografováním speciálního obrazce
tvoøeného èernobílými ètvercovými bloky dojde
k pøenosu dat a propojení pøímo na webovou
stránku univerzity, kde se mohou zájemci zaregistrovat k odbìru univerzitních zpráv. Univerzita jim pak bude zdarma zasílat vechny
potøebné informace k pøijímacímu øízení pro
následující akademický rok, ke studiu na pøísluné fakultì, o ní mají zájem.
Pro registrované zájemce máme pøipravené
pøekvapení - kadý 100. zaregistrovaný od nás dostane dárek - 8 GB flash disk.
Jak se dostat na univerzitní kampus pomocí nových technologií
Prohlédnout univerzitní kampus si mohou zájemci jetì pøed tím, ne se na
Univerzitu Pardubice vypraví osobnì  a to na webových stránkách univerzity
www.uni-pardubice.cz, kde se nachází VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA univerzitního
kampusu.
Díky ní se návtìvníci virtuálnì ocitnou na kampusu, který si mohou prohlédnout
hned z nìkolika pohledù, projít si univerzitní aulu i knihovnu, zorientovat se
v umístìní jednotlivých fakult a pøilehlého okolí.
Cestu na univerzitní kampus ulehèí i dalí moderní technologie, nejen informace a mapy dynamické nebo k vytitìní a popis cesty veøejnými dopravními
prostøedky na webových stránkách univerzity  www.uni-pardubice.cz.
Telefonovat na univerzitu lze zdarma
Zájemci o informace mohou VOLAT NA UNIVERZITU ZDARMA prostøednictvím
sluby a webových Zlatých stránek - www.zlatestranky.cz pøes profil/stránku
Univerzity Pardubice s vyuitím bezplatné sluby Volej zdarma, pomocí které
budou zdarma spojeni na ústøednu Univerzity Pardubice. Ta ji spojí volajícího
s pøísluným oddìlením/pracovitìm fakulty.
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Univerzitní koleje
Vysokokolské koleje jsou situovány pøímo v univerzitním kampusu v mìstské
èásti Pardubice II v Polabinách. V blízkosti kolejí se nachází pøeváná èást fakult,
výukových i sportovních zaøízení univerzity. Pro budoucí studenty jsou pøipraveny
dvoulùkové pokoje se sdíleným sociálním zaøízením a kuchyní v rámci patra
a ètyølùková studia s vlastním sociálním zaøízením.
Ke standardnímu vybavení kadého pokoje patøí postel s matrací, skøíò, idle,
psací stùl, loní souprava (deka a poltáø) a loní povleèení. Vechny pokoje mají
pevné pøipojení na vysokorychlostní datovou sí univerzity. Studia na pavilonech
E a F mají navíc vlastní kuchyòku s lednièkou a elektrickým vaøièem. Na pavilonech A, B, C a D jsou na chodbách spoleèná WC, sprchy a kuchyòky s lednièkou,
elektrickými vaøièi a mikrovlnkou. Koleje nabízejí dobré zázemí pro studium
a ubytování, díky tìsné blízkosti centra mìsta zde naleznete i vynikající monosti
kulturního a sportovního vyití. Studenti Fakulty restaurování v Litomyli mají
monost ubytování pøímo v historické budovì Piaristické koleje, která je souèástí
areálu fakulty.
Kapacita lùek vyèlenìná pro nové studenty odpovídá zájmu studentù a v pøedcházejících 2 letech byli ubytováni vichni studenti, kteøí si vèas podali ádost
o kolej. Budoucí studenti mají vdy do konce srpna monost podat ádost o ubytování. Následnì Správa kolejí a menzy provádí rezervaci lùek a studenti, kterým
bylo pøidìleno lùko, musí rezervaci potvrdit platbou kauce, jinak jim rezervace
lùka zaniká. Dalí monost získat ubytování nastává v druhé polovinì záøí, kdy je
organizován volný výbìr lùek. Do volného ubytování jsou zaøazována vechna
lùka, která se uvolnila v dùsledku zruení rezervace.
Vekeré potøebné a aktuální informace naleznete na webových stránkách Správy
kolejí a menzy, které jsou vydatným informaèním zdrojem kadého zájemce
o ubytování.
Správa kolejí a menzy (SKM), Studentská 202, 530 09 Pardubice  Polabiny,
Ubytovací centrum, telefon: 466 036 624, e-mail: ubcentrum@upce.cz

Stravování
Pro stravování slouí pøedevím studentská menza se samoobslunou jídelnou,
nicménì supermarkety a dalí obchody a restaurace jsou nadosah od univerzitního kampusu. V univerzitní menze je moné se stravovat ve vední dny od
10:30 do 14:00 hod. a od 15:00 do 20:00 hod. V samoobsluné jídelnì menzy
je volný výbìr z nìkolika hlavních jídel. Nabídku doplòují výrobky studené kuchynì, bagety, zákusky a balené nápoje. Ceny hlavních jídel jsou pro studenty
o 18 Kè nií oproti cenám pro veøejnost. Cenová úroveò ostatních výrobkù menzy a doplòkového sortimentu je také velice pøíznivá. Menza provozuje jetì dalí
3 jídelny, ve kterých se studenti stravují na základì pøedchozí objednávky. Stu46
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denti Fakulty zdravotnických studií mají monost se stravovat pøímo v areálu fakulty v Prùmyslové ulici v jídelnì støední zdravotnické koly, nebo mohou vyuívat
jídelnu v Pardubické krajské nemocnici. Monost odbìru cenovì zvýhodnìných
obìdù na Fakultì restaurování v Litomyli je zajitìna smluvnì v jídelnì základní
koly v tìsné blízkosti fakulty.

Katedra tìlovýchovy a sportu
Katedra tìlovýchovy a sportu (KTS) nabízí bohaté sportovní vyití celé akademické obci a organizuje sportovní soutìe v rámci univerzity i mimo ni.
Zajiuje výuku povinné a volitelné tìlesné výchovy. Ve spolupráci s Univerzitním
sportovním klubem (USK) poøádá øadu akcí, napø. v rámci celoroèní mezifakultní
soutìe o Standartu rektora, maratóny v aerobiku, turnaje ve volejbalu, basketbalu, badmintonu, tenisu, florbalu, fotbalu a v dalích sportech, víkendy s aerobikem, zimní a letní kurzy. Podporuje úèast studentù na Èeských akademických
hrách, pøípadnì akademických mistrovství ÈR.
Tìlovýchovný areál Univerzity Pardubice, jeho souèástí jsou dvì sportovní haly,
zrcadlový sál, posilovna a venkovní sportovitì, se nachází v samotném univerzitním kampusu. Souèástí univerzitních sportovi je i lodìnice na bøehu øeky
Labe s tenisovými kurty a zázemím pro dalí sporty. Dalí tìlovýchovná a rekreaèní zaøízení se nacházejí v blízkosti univerzitního kampusu a studenty jsou hojnì
vyuívána i sportovní zaøízení mìsta.
Pro akademický rok 2015/2016 pøipravila KTS pro studenty univerzity rozsáhlý
sportovní program s velkým výbìrem sportovních specializací, který jim umoní
realizovat se ve vybraném sportovním odvìtví, vyzkouet celou øadu nových sportù nebo se zapojit do rùzných sportovních soutìí.
KTS nabízí ètyøi formy sportovních aktivit:
1. výuka povinné tìlesné výchovy
Povinná tìlesná výchova je urèena pro 1. roèníky bakaláøských studijních
programù. Tato forma výuky se nezapisuje na konkrétní sport. Obsahem
pøedmìtu je základní tìlovýchovný program a specializace na rùzné druhy
sportovních her a jiné formy cvièení.
2. výuka volitelné tìlesné výchovy
Pøedmìty volitelné tìlesné výchovy si zapisují studenti, kteøí mají zájem ji
o jednotlivé tìlovýchovné aktivity jako je aerobik, aqua-aerobik, badminton,
basketbal, florbal, fotbal, házená, kondièní cvièení, lezení, plavání, powerjóga, squash, tenis èi volejbal, indoorcycling, posilování, alternativní pohybové
aktivity a alternativní sporty v pøírodì.
3. výcvikové kurzy
KTS poøádá bìhem akademického roku nìkolik výcvikových kurzù s rùzným
sportovním zamìøením. Kurzù se mohou zúèastnit studenti vech roèníkù
a vech studijních oborù fakult Univerzity Pardubice.
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4. sportovní forma
Tato forma zahrnuje napøíklad úèast na Èeských akademických hrách, pøeborech vysokých kol a akademických mistrovstvích ÈR v individuálních a kolektivních sportech.
Univerzitní sportovní klub Pardubice (USK) nabízí studentùm a zamìstnancùm univerzity sportovní vyití v 8 sportovních oddílech (Aerobik  Asociace
sportu pro vechny, badminton, basketbal, vodní sporty a turistika, stolní tenis,
tenis, volejbal, veslování).
KTS ve spolupráci s USK organizuje prestiní sportovní klání mezi fakultami univerzity, které má název Standarta rektora Univerzity Pardubice. Tato soutì
probíhá kadoroènì ji 53 let v mnoha sportech a vítìzná fakulta získává putovní
pohár.
Dále se KTS podílí na organizaci Bìhu nadìje - sportovnì spoleèenské humanitární akci navazující na sérii bìhù Terry Foxe.

Katedra tìlovýchovy a sportu (KTS), Kunìtická 92, 532 10 Pardubice 2,
telefon: 466 036 279, e-mail: kts@upce.cz
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