Opatření
děkana Fakulty informatiky a statistiky
č. 03/2019 ze dne 16. 9. 2019
o zařazení studentů do specializací studijních programů se specializací
Toto opatření upravuje v souladu se Studijním a zkušebním řádem Vysoké školy ekonomické v Praze
(dále „SZŘ“) podmínky zařazení studentů zapsaných v bakalářských a navazujících magisterských
studijních programech se specializací uskutečňovaných Fakultou informatiky a statistiky (dále též
„fakulta“) od akademického roku 2020/2021.

Část první
MATEMATICKÉ METODY V EKONOMII
Čl. 1
Základní ustanovení
1. Zařazení studenta programu do specializace probíhá na základě studentem stanovených
preferencí jednotlivých specializací po konci zkouškového období druhého semestru studia. Do
počtu semestrů se nezapočítávají semestry, ve kterých měl student přerušené studium.
2. Preference student uvádí v Informačním systému Vysoké školy ekonomické v Praze
(dále „InSIS“) do konce zkouškového období druhého semestru studia stanoveného
harmonogramem akademického roku VŠE.
3. Na jednu specializaci může být přijato maximálně 40 % studentů programu, kteří si
v rozhodném termínu stanoveném v odstavci 2 mohou specializaci vybrat.
4. Kritériem zařazení do specializace je průměrný prospěch studenta vymezený v čl. 2. Přednost
při zařazení do specializace má student s lepším průměrným prospěchem.
5. V případě, že student nesplnil podmínky pro výpočet průměrného prospěchu podle čl. 2, je
zařazen v pořadí studentů vybraných specializací za studenty s vypočteným průměrným
prospěchem, a to podle počtu získaných kontrolních kreditů.
6. Pokud student neuvede preference specializací v termínu stanoveném v odstavci 2, rozhodne
o jeho zařazení do specializace garant studijního programu.
7. O zařazení do specializace rozhodne garant studijního programu do 30 dnů od konce termínu
zadávání preferencí stanoveného v odstavci 2 a oznámí jej studentovi prostřednictvím InSIS.
Zařazení do specializace je pro studenta závazné a nelze je měnit.
Čl. 2
Průměrný prospěch
1. Průměrný prospěch studenta programu je vypočítán z povinných předmětů garantovaných
fakultou, které má student dle studijního plánu povinně absolvovat v prvních dvou semestrech
studia. Jedná se o předměty s identy 4DM201, 4EK310, 4ES402, 4IZ102, 4MM101, 4MM103,
4ST101 a 4ST110.

2. Pro výpočet průměrného prospěchu musí mít student získaných alespoň 36 z celkových 42
kreditů z předmětů uvedených v odstavci 1. Průměrný prospěch je pak vypočítán dle čl. 3 písm.
f) SZŘ ze všech předmětů uvedených v odstavci 1, které student (úspěšně či neúspěšně)
absolvoval.

Část druhá
INFORMAČNÍ SYSTÉMY A TECHNOLOGIE
Čl. 3
Student programu si specializaci vybírá v rámci přijímacího řízení ke studiu ve studijním programu.

Část třetí
ECONOMIC DATA ANALYSIS
Čl. 4
1. Student programu si specializaci vybírá do konce sedmého týdne prvního semestru studia.
2. Výběr specializace student oznamuje garantovi studijního programu způsobem uvedeným v čl.
3 Opatření děkana č. 11/2018.
3. Počet studentů zařazených do specializace programu není omezen.

Část čtvrtá
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Čl. 5
Toto opatření nabývá platnosti 16. 9. 2019 a účinnosti 1. 10. 2019.
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