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ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA DOSUD OBDRŽELA 14 TISÍC PŘIHLÁŠEK 
 
Plzeň, 8. 7. 2015 – Západočeská univerzita v Plzni eviduje k dnešnímu dni celkem 14 082 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 ZČU, která obdržela 2 991 přihlášek. Uchazeči se 
zde nejčastěji hlásí stejně jako loni na angličtinu, psychologii, učitelství pro 1. stupeň základních škol  
a učitelství pro mateřské školy. Následuje Fakulta filozofická ZČU s 1 839 přihláškami, mezi nimiž 
vedou mezinárodní vztahy – teritoriální studia a cizí jazyky pro komerční praxi v kombinaci angličtina-
-němčina. K nejžádanějším fakultám patří rovněž Fakulta ekonomická ZČU, kam přišlo  
1 766 přihlášek, a Fakulta právnická ZČU s 1 636 přihláškami. Na Fakultu aplikovaných věd ZČU 
dorazilo 1 567 přihlášek. Velký zájem je letos také o Fakultu zdravotnických studií ZČU, která 
obdržela 1 452 přihlášek – uchazeče zde nejvíce láká studium fyzioterapie. Fakulta elektrotechnická 
ZČU přijala 1 094 přihlášek, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU 960 přihlášek a Fakulta 
strojní ZČU 777 přihlášek. 
 
Loni zaznamenala Západočeská univerzita ve stejnou dobu 15 514 přihlášek, celkově pak po uzavření 
druhých kol přijímacího řízení 17 154. 
 
„Počet přihlášek ke studiu kopíruje nepříznivý demografický vývoj, přesto množství uchazečů 

významně převyšuje možný počet přijatých studentů, na některé obory i desetinásobně. Nižší zájem je 

o technické obory – na většinu z nich bylo vypsáno druhé kolo přijímacího řízení a přihlášky ke studiu 

budou některé fakulty přijímat ještě v srpnu. Nerozhodnutí uchazeči mají tedy ještě možnost přihlásit 

se k velmi kvalitnímu studiu na excelentních pracovištích,“ uvedl prorektor pro studijní  
a pedagogickou činnost Ladislav Čepička. 
 
Západočeská univerzita nabízí řadů důvodů, proč studovat právě v Plzni. Patří k nim například 
možnost  nastavit si studium podle individuálních potřeb v rámci kreditního systému, vycestovat do 
57 zemí světa, účastnit se stáží ve významných podnicích a institucích či rozvíjet vědecké zájmy  
v moderních výzkumných centrech. Absolventi technických oborů mají prakticky nulovou 
nezaměstnanost a řadu možností uplatnit se po skončení studia v průmyslových podnicích v ČR  
i v zahraničí. Úroveň vzdělání na ZČU odpovídá požadavkům Evropské unie, což dokládá udělení 
certifikátů ECTS Label a DS Label. V neposlední řadě nabízí univerzita skvělé zázemí pro studijní  
i volnočasové aktivity: několik kaváren, moderní knihovnu, uměleckou galerii, Akademické centrum, 
možnost zapojit se do činnosti studentských organizací a účastnit se řady kulturních i sportovních 
aktivit v Evropském hlavním městě kultury 2015. 
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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. oboru učitelství pro 1. stupeň ZŠ 
v kombinované formě – do 10. 8. 

Fakulta strojní:    všechny obory – do 14. 8. 
Fakulta elektrotechnická:   všechny obory – do 16. 8. 


