
 

ZÁKLADNÍ  INFORMACE  K  VYSOKOŠKOLSKÉMU  STUDIU  V  JIČÍNĚ 
 

Studuje se obor Veřejná správa a regionální rozvoj 
- absolventi tříletého bakalářského programu získávají titul bakalář (Bc.).  
- absolventi dvouletého magisterského programu získávají titul inženýr (Ing.). 
 
Konzultační středisko v Jičíně má již 10 – letou tradici. Aktuálně zde studuje přes 150 vysokoškolských 
studentů.  
Uchazeči jsou přijímáni bez přijímacích zkoušek. Věk studenta nerozhoduje. 
Maturitní vysvědčení  resp. Bakalářský diplom může být z jakéhokoliv oboru. 
 

Doporučuji podívat se nejprve na www stránky: www.studiumvjicine.cz  nebo přímo na: 
https://www.mujicin.cz/dokumenty-czu/ds-24719/p1=28215 . 
Tam jsou všechny informace o Konzultačním středisku a průběhu studia v Jičíně (rozvrhy, organizace studia, 
atd.). 
 
Pokud budete potřebovat poradit, neváhejte a zavolejte na: 

Ing. Miroslav Kazda     Ing. Hana Svatoňová 
kazda@mujicin.cz     oakjc@mybox.cz  
493 545 200      493 524 767 
737 273 586      777 000 148 

 
Výuka probíhá zpravidla 1 x za 14 dnů v pátek a v sobotu (dálkové – distanční studium). Pátek: 9.00 - 17.00 
hod., sobota: 8.00 – 12.00 hod. Přesně to uvidíte na rozvrzích na www. Vím, že ne každý může v pátek 
přijet, takže je to individuální. Přednášky a konzultace vedou zkušení pedagogové (profesoři, docenti) 
přímo z České zemědělské univerzity v Praze. 
Semestrální zkoušky (první, ev. druhé termíny) a veškeré konzultace probíhají v Jičíně. Do Prahy pojedete 
pouze na imatrikulaci (slavnostní zahájení) a státnice. Jinak vše probíhá v Jičíně. 
 
Skripta Vám také přivezeme až do Jičína včetně zařízení na fakultě. 
 
Česká zemědělská univerzita je státní univerzitou.  
- u bakalářského studia se hradí jen první 3 semestry – 15.800,- Kč/semestr.  
    Zbývající 3 semestry nejsou zpoplatněny. 
- u navazujícího magisterského studia se hradí jen první 2 semestry – 16.800,- Kč/semestr.  
    Zbývající 2 semestry nejsou zpoplatněny. 
 
Jedná se o plnohodnotné bakalářské (po 3 letech titul Bc.) i navazující magisterské studium (po 2 letech 
titul Ing.). 
 
Přihlásit se můžete jen elektronicky přes internet na: http://is.czu.cz . Postup je uveden na konci 
přiloženého materiálu „Podání přihlášky pro akad. rok 2016 – 2017 a další informace“. 
Volná místa ještě máme. 
 
Jsem Vám kdykoliv k dispozici na telefonu. 

Ing. Miroslav Kazda 
vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 
Městský úřad v Jičíně 
tel: 737 273 586      
kazda@mujicin.cz  


