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BAKALÁŘSKÉ  STUDIJNÍ  PROGRAMY  

 
B 5341  OŠETŘOVATELSTVÍ 
Studijní obor: 5341R009 Všeobecná sestra    
Forma studia: prezenční/kombinovaná 
                                            
 
B 5345 SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ 
Studijní obor: 5345R021 Zdravotnický záchranář    
Forma studia: prezenční 
 
 
B 3944 BIOMEDICÍNSKÁ TECHNIKA  
Studijní obor: 3901R032 Biomedicínská technika  
Forma studia: prezenční 
 
B 5345 SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ 
Studijní obor: Radiologický asistent    
Forma studia: prezenční 
*) otevřen při úspěšné akreditaci  
 
 
 
 
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ  PROGRAMY 
 
N 3963 BIOMEDICÍNSKÉ INŽENÝRSTVÍ  
Studijní obor: 3901T009 Biomedicínské inženýrství 
Forma studia: prezenční 
 

 
 

Termíny pro podání přihlášky 2017/2018 

 

Termín podání přihlášek pro 1. kolo 
 
Termín podání přihlášek pro 2. kolo 
   

25.05.2018 
 

03.09.2018 

 
Nevratný administrativní poplatek 

  
 500,- Kč 

 
ČSOB Liberec/číslo účtu  

 
305806603/0300 

 
Variabilní symbol 

 
6491308511 

 
Den otevřených dveří pro zájemce o studium                                                                                                                              

 
26.11.2017 a 16.02.2018 

 
 
Výsledky přijímací zkoušky budou zveřejněny na adrese  https://stag.tul.cz/portal/studium/uchazec/ a budou 
respektovány principy ochrany osobních údajů. 
      
 
 

https://stag.tul.cz/portal/studium/uchazec
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B 5341 OŠETŘOVATELSTVÍ 

Studijní obor: 5341R009 Všeobecná sestra   

Forma studia: prezenční 

 

Přihlášku v elektronické podobě je nutné vytisknout, podepsat a spolu s výše uvedenými doklady zaslat na adresu fakulty  

(elektronická přihláška je  na adrese https://stag.tul.cz/portal/studium/uchazec/).    

 

Na přihlášce uchazeč označí studijní program, obor a IZO absolvované střední školy. Je požadováno potvrzení lékaře  

o zdravotní způsobilosti ke studiu a k výkonu povolání, které je součástí přihlášky ke studiu na vysoké škole.   Přihlášku 

podepíše a spolu s lékařským potvrzením, dokladem o zaplacení administrativního poplatku a ověřeným maturitním 

vysvědčením, potvrzením střední školy ročníkových známek a průměrných ročníkových průměrů zašle na adresu 

fakulty. Přihláška ke studiu bude zaevidována až po zaplacení administrativního poplatku.  

Poplatek 500,- Kč se platí bezhotovostně převodem nebo vložením na účet Technické univerzity v Liberci                                                

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

 

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

středního odborného vzdělání doloženého maturitním vysvědčením. 

 

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

tzn.že uchazeči budou přijímáni ke studiu  podle výsledků studia – započítává se roční hodnocení za 1., 2. a 3. rok studia 

a pololetní hodnocení závěrečného roku studia. Pořadí na základě bodového hodnocení bude stanoveno  podle  těchto 

výsledků. Předpokládaný počet přijatých uchazečů je 55.  

 

 

 

B 5341 OŠETŘOVATELSTVÍ 

Studijní obor: 5341R009 Všeobecná sestra   

Forma studia: kombinovaná  

 

Přihlášku v elektronické podobě je nutné vytisknout, podepsat a spolu s výše uvedenými doklady zaslat na adresu fakulty  

(elektronická přihláška je  na adrese https://stag.tul.cz/portal/studium/uchazec/).   

 

Na přihlášce uchazeč označí studijní program, obor a IZO absolvované střední školy. Je požadováno potvrzení lékaře  

o zdravotní způsobilosti ke studiu a k výkonu povolání, které je součástí přihlášky ke studiu na vysoké škole.   Přihlášku 

podepíše a spolu s lékařským potvrzením, dokladem o zaplacení administrativního poplatku a ověřeným maturitním 

vysvědčením nebo vysvědčením o absolutoriu, potvrzením od zaměstnavatele o délce vykonávané praxe 

zdravotnického povolání zašle na adresu fakulty.  Přihláška ke studiu bude zaevidována až po zaplacení 

administrativního poplatku. Poplatek 500,- Kč se platí bezhotovostně převodem nebo vložením na účet Technické 

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

 

Podmínkou přijetí do bakalářského studijního programu je maturita na střední zdravotnické škole nebo absolutorium 

na vyšší zdravotnické škole, délka  vykonané praxe zdravotnického povolání a pracovní poměr v odborném 

zdravotnickém zařízení. 

 

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

nebo vyšší zdravotnické škole, tzn. že uchazeči budou přijímáni ke studiu podle celkového průměru z maturitní zkoušky 

nebo zkoušky z absolutoria. Pořadí bude stanoveno na základě těchto výsledků. Pořadí na základě bodového hodnocení 

bude stanoveno podle  těchto výsledků. Předpokládaný počet přijatých uchazečů je  55.  

 

https://stag.tul.cz/portal/studium/uchazec
https://stag.tul.cz/portal/studium/uchazec
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B 5345 SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ  

Studijní obor: 5345R021 Zdravotnický záchranář   

Forma studia: prezenční 

 

Přihlášku v elektronické podobě je nutné vytisknout, podepsat a spolu s výše uvedenými doklady zaslat na adresu fakulty  

(elektronická přihláška je  na adrese https://stag.tul.cz/portal/studium/uchazec/).    

 

Na přihlášce uchazeč označí studijní program, obor a IZO absolvované střední školy. Je požadováno potvrzení lékaře  

o zdravotní způsobilosti ke studiu a k výkonu povolání, které je součástí přihlášky ke studiu na vysoké škole.   

Přihlášku podepíše a spolu s lékařským potvrzením, dokladem o zaplacení administrativního poplatku a ověřeným 

maturitním vysvědčením, potvrzením střední školy ročníkových známek a průměrných ročníkových průměrů zašle na 

adresu fakulty. Přihláška ke studiu bude zaevidována až po zaplacení administrativního poplatku.                

Poplatek 500,- Kč se platí bezhotovostně převodem nebo vložením na účet Technické univerzity v Liberci                                                

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

 

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

středního odborného vzdělání doloženého maturitním vysvědčením. 

 

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

tzn. že uchazeči budou přijímáni ke studiu  podle výsledků studia – započítává se roční hodnocení za 1., 2. a 3. rok studia 

a pololetní hodnocení závěrečného roku studia. Pořadí na základě bodového hodnocení bude stanoveno  podle  těchto 

výsledků. Předpokládaný počet přijatých uchazečů je 30.  

 

 

 

B 5345 SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ  

Studijní obor: 5345R010  Radiologický asistent   

Forma studia: prezenční 

*) otevřen při úspěšné akreditaci  
 

Přihlášku v elektronické podobě je nutné vytisknout, podepsat a spolu s výše uvedenými doklady zaslat na adresu fakulty  

(elektronická přihláška je  na adrese https://stag.tul.cz/portal/studium/uchazec/).    

 

Na přihlášce uchazeč označí studijní program, obor a IZO absolvované střední školy. Je požadováno potvrzení lékaře  

o zdravotní způsobilosti ke studiu a k výkonu povolání, které je součástí přihlášky ke studiu na vysoké škole.   

Přihlášku podepíše a spolu s lékařským potvrzením, dokladem o zaplacení administrativního poplatku a ověřeným 

maturitním vysvědčením, potvrzením střední školy ročníkových známek a průměrných ročníkových průměrů zašle na 

adresu fakulty. Přihláška ke studiu bude zaevidována až po zaplacení administrativního poplatku.                

Poplatek 500,- Kč se platí bezhotovostně převodem nebo vložením na účet Technické univerzity v Liberci                                                

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

 

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

středního odborného vzdělání doloženého maturitním vysvědčením. 

 

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

tzn. že uchazeči budou přijímáni ke studiu  podle výsledků studia – započítává se roční hodnocení za 1., 2. a 3. rok studia 

a pololetní hodnocení závěrečného roku studia. Pořadí na základě bodového hodnocení bude stanoveno  podle  těchto 

výsledků. Předpokládaný počet přijatých uchazečů je 20.  

 

https://stag.tul.cz/portal/studium/uchazec
https://stag.tul.cz/portal/studium/uchazec
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B 3944 BIOMEDICÍNSKÁ TECHNIKA   

Studijní obor: 3901R032 Biomedicínská technika   

Forma studia: prezenční 

 

Přihlášku v elektronické podobě je nutné vytisknout, podepsat a spolu s výše uvedenými doklady zaslat na adresu fakulty  

(elektronická přihláška je  na adrese https://stag.tul.cz/portal/studium/uchazec/).    

 

Na přihlášce uchazeč označí studijní program, obor a IZO absolvované střední školy. Je požadováno potvrzení lékaře  

o zdravotní způsobilosti ke studiu a k výkonu povolání, které je součástí přihlášky ke studiu na vysoké škole.   Přihlášku 

podepíše a spolu s lékařským potvrzením, dokladem o zaplacení administrativního poplatku a ověřeným maturitním 

vysvědčením, potvrzením střední školy ročníkových známek a průměrných ročníkových průměrů zašle na adresu 

fakulty. Přihláška ke studiu bude zaevidována až po zaplacení administrativního poplatku.                

Poplatek 500,- Kč se platí bezhotovostně převodem nebo vložením na účet Technické univerzity v Liberci                                                

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

 

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

středního odborného vzdělání doloženého maturitním vysvědčením. 

 

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

tzn. že uchazeči budou přijímáni ke studiu  podle výsledků studia – započítává se roční hodnocení za 1., 2. a 3. rok studia 

a pololetní hodnocení závěrečného roku studia. Pořadí na základě bodového hodnocení bude stanoveno podle  těchto 

výsledků. Předpokládaný počet přijatých uchazečů je 30.  

 

 

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ  STUDIJNÍ PROGRAM   

 

N 3963 BIOMEDICÍNSKÉ INŽENÝRSTVÍ   

Studijní obor: 3901T009 Biomedicínské inženýrství   

Forma studia: prezenční 

 

Přihlášku v elektronické podobě je nutné vytisknout, podepsat a spolu s výše uvedenými doklady zaslat na adresu fakulty  

(elektronická přihláška je  na adrese https://stag.tul.cz/portal/studium/uchazec/).    

 

Na přihlášce uchazeč označí studijní program, obor a absolvovanou vysokou školu. Je požadováno potvrzení lékaře                    

o zdravotní způsobilosti ke studiu a k výkonu povolání, které je součástí přihlášky ke studiu na vysoké škole. Přihlášku 

podepíše a spolu s lékařským potvrzením, dokladem o zaplacení administrativního poplatku, ověřeným maturitním 

vysvědčením, potvrzením vysoké školy ročníkových známek, průměrného prospěchu  za 5 semestrů bakalářského 

studia a ověřenou kopií diplomu s dodatkem diplomu zašle na adresu fakulty. Uchazeči, kteří v době podání přihlášky 

nemají ukončené studium v bakalářském studijním programu, předloží kopií diplomu s dodatkem diplomu dodatečně. 

Přihláška ke studiu bude zaevidována až po zaplacení administrativního poplatku.                

Poplatek 500,- Kč se platí bezhotovostně převodem nebo vložením na účet Technické univerzity v Liberci                                                

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

 

Podmínkou pro přijetí ke studiu je řádné ukončení studia bakalářského studijního programu.   

 

Schopnosti a znalosti uchazeče o studium  se posuzují zejména podle výsledků dosažených při studiu na předchozí 

vysoké škole, tzn. že uchazeči budou přijímáni ke studiu podle průměrného prospěchu za celé bakalářské studium. 

Pořadí na základě bodového hodnocení bude stanoveno podle těchto výsledků. Předpokládaný počet přijatých uchazečů 

je 20.  

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

