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Zápis ze zasedání přijímací komise pro bakalářské studijní programy 

na akademický rok 2012/2013 

Datum a místo konání: 21. 5. 2012 v 11.00 hod., velká zasedací místnost ESF MU 

 

Přítomni: 
Martin Kvizda, Ladislav Blaţek, Antonín Slaný, Jiří Špalek, Petr Valouch, Vladimír Ţítek 

 
Omluven: 

Milan Viturka 
 

Hosté: 
Ivan Malý, Petr Smutný, Tomáš Navrátil  

 

 
Přijímací komise se sešla k posouzení výsledků přijímacího řízení pro akademický rok 

2012/2013 a doporučila proděkanovi ESF MU následující závěry: 
 

1. Prezenční bakalářské studium 
 

a) stanovit pro úspěšné sloţení přijímací zkoušky minimální percentil 33,00; 
b) aby na jednotlivé obory byl přijat tento počet uchazečů s tímto minimálním percentilem: 

 

obor počet uchazečů navržených 
k přijetí 

minimální 
percentil 

Ekonomie 96 70,00 

Podniková ekonomika a 

management 

327 85,00 

Finance 209 84,00 

Finance a právo 145 87,00 

Hospodářská politika 156 72,00 

Regionální rozvoj a správa 54 60,00 

Regionální rozvoj a cestovní ruch 167 73,00 

Veřejná ekonomika a správa 156 62,00 

Evropská hospodářská, správní a 
kulturní studia 

                    36 75,00 

Ekonomické informační systémy 52 70,00 

Celkem 1397 uchazečům bude zasláno vyrozumění o přijetí na Ekonomicko-správní 

fakultu MU do prezenčního bakalářského studia. Uchazeči s minimálním percentilem 33,00  

a vyšším vyhověli u přijímací zkoušky, ale nebudou přijati z kapacitních důvodů. 
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2. Kombinované bakalářské studium 

 
a) stanovit pro úspěšné sloţení přijímací zkoušky minimální percentil 33,00; 

b) aby na jednotlivé obory byl přijat tento počet uchazečů s tímto minimálním percentilem: 
 

obor počet uchazečů navržených 

k přijetí 

minimální 

percentil 

Podniková ekonomika a management 267 58,00 

Finance 156 60,00 

Regionální rozvoj a správa 38 51,00 

Regionální rozvoj a cestovní ruch 65 60,00 

Veřejná ekonomika a správa 70 60,00 

Ekonomika a řízení nestátních 
neziskových organizací 

34 40,00 

Celkem 630 uchazečům bude zasláno vyrozumění o přijetí na Ekonomicko-správní 

fakultu do kombinovaného bakalářského studia. Uchazeči s minimálním percentilem 33,00  

a vyšším vyhověli u přijímací zkoušky, ale nebudou přijati z kapacitních důvodů. 
 

3. Alternativní přijímací zkouška organizovaná Jihomoravským centrem na podporu 
mobility – navazující magisterské studium 

 

Pro prominutí přijímací zkoušky byla přijímací komisí stanovena minimální bodová hranice 

pro přijetí ke studiu na 50 bodů. Přijímací zkouška byla prominuta celkem dvanácti 

uchazečům, pocházejících z politicky anebo ekonomicky nestabilních států. 
  

 

 

S těmito závěry souhlasilo všech 6 přítomných členů přijímací komise. 

            Martin Kvizda, v.r.  

           proděkan pro studium, 
         předseda přijímací komise 


