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ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA DOSUD OBDRŽELA 15,5 TISÍC PŘIHLÁŠEK 
 
Plzeň, 7. 7. 2014 – Západočeská univerzita v Plzni eviduje k dnešnímu dni celkem 15 514 přihlášek 
ke studiu bakalářských a magisterských programů. Jejich počet zatím není konečný – některé 
fakulty už vyhlásily druhá kola přijímacího řízení. 
 
Největší zájem je tradičně o Fakultu pedagogickou, která obdržela 3 855 přihlášek. Uchazeči se zde 
nejčastěji hlásí na angličtinu a psychologii. Letos patří mezi nejžádanější obory také učitelství pro  
1. stupeň a učitelství pro mateřské školy, kam si podávají přihlášky především nekvalifikovaní 
pedagogové, kteří si potřebují doplnit vzdělání. Následuje Fakulta filozofická s 2 307 přihláškami, 
mezi nimiž vedou cizí jazyky pro komerční praxi a mezinárodní vztahy – britská a americká studia.  
K nejžádanějším fakultám patří rovněž Fakulta ekonomická, kam přišlo 1 714 přihlášek, a Fakulta 
aplikovaných věd s 1 698 přihláškami. Na Fakultu právnickou dorazilo 1 537 přihlášek, z toho 1 020 
do magisterského studia. Loni zaznamenala Západočeská univerzita ve stejnou dobu 16 tisíc 
přihlášek, celkově pak po uzavření druhých kol přijímacího řízení 19 tisíc. 
 
„Je potěšitelné, že počet přihlášek oproti loňskému roku neklesá, přičemž některé fakulty stále ještě 

přihlášky přijímají. Fakulty si tak mohou mezi uchazeči vybírat, což se může odrazit ve zlepšení 

prostupnosti mezi prvním a druhým ročníkem, a tudíž ve snížení propadovosti,“ uvedl prorektor pro 
studijní a pedagogickou činnost Jaroslav Dokoupil. 
 
Odpovědí na otázku, proč jít studovat právě na ZČU, je mimo jiné mezioborovost studijních 
programů, kdy si studenti mohou zapsat předměty i z jiných fakult. Studijní prostředí na Západočeské 
univerzitě odpovídá evropským standardům, což dokládá udělení certifikátů ECTS Label a DS Label. 
Univerzita buduje pro své studenty zázemí: nedávno otevřela Akademické centrum s kavárnou a 
galerií, vznikla nová moderní knihovna, staví výzkumná centra, kde mohou studenti nalézt 
odpovídající uplatnění po ukončení studia. V Plzni působí řada studentských organizací a město samo 
nabízí řadu volnočasových kulturních i sportovních aktivit. 
 
Přihlášky ke studiu bakalářských a navazujících magisterských oborů stále přijímají tyto fakulty:  
 
Fakulta ekonomická:    vybrané obory – do 31. 7. 
Fakulta pedagogická:  dodatečné přijímací řízení do Bc. oboru učitelství pro MŠ 

v kombinované formě a Mgr. oborů v kombinaci fyzika – 
informatika a geografie – anglický jazyk v prezenční formě – 
do 10. 8. 

Fakulta strojní:    všechny obory – do 11. 8. 
Fakulta elektrotechnická:   všechny obory – do 20. 8. 
 


