1. Krok – jdi na webové stránky univerzity – https://www.utb.cz/
2. Krok - klikni na E - přihláška (najdeš ji uprostřed, v horní černé liště)

3. Krok – Zvolíš buď: ANO nebo NE (Podle toho, zda jsi už někdy přihlášku podával)

Pokud klikneš na NE

Pokud klikneš na ANO
•

vyplníš následující kolonky

Do 1. kolonky napiš své rodné číslo bez lomítka např.: 9548234773
Do 2. kolonky napiš své iniciály např.: Jan Novák  JN
•

po vyplnění rodného čísla a tvých iniciálů klikni na přihlásit se
a přejdi na 4. krok

•

objeví se ti další otázka, která zní:
Jste občanem České republiky nebo jste občanem Slovenské republiky
narozeným do konce roku 1992?

Pokud klikneš na ANO, pokračuješ na další stranu (levým sloupcem)
Pokud si vybereš NE, odpovídáš na další otázku, viz další strana

Pokud klikneš na ANO
•

vyplníš následující kolonky

Do 1. kolonky napiš své rodné číslo bez lomítka např.: 9548234773
Do 2. kolonky napiš své iniciály např.: Jan Novák  JN
•

po vyplnění rodného čísla a tvých iniciálů klikni na přihlásit se
a přejdi na 4. krok

Pokud klikneš na NE
•

odpovíš na následující otázku:
Máte v České republice oficiálně přidělené rodné číslo?

Pokud zvolíš ANO, pokračuješ na dalším stranu (levým sloupcem)
Pokud NE, pokračuješ následovně (následující strana)

Pokud klikneš na ANO
•

vyplníš následující kolonky

Do 1. kolonky napiš své rodné číslo bez lomítka např.: 9548234773
Do 2. kolonky napiš své iniciály např.: Jan Novák  JN
•

Pokud klikneš na NE
•

Vyplníš osobní údaje: 1. Křestní jméno
2. Příjmení
3. Datum narození
4. Pohlaví

po vyplnění rodného čísla a tvých iniciálů klikni na přihlásit se
a přejdi na 4. krok

A po vyplnění klikneš na:
A pokračuj následujícím krokem č. 4

4.
•
•
•
•

Krok
Ve 4. kroku si zvolíš fakultu, na které chceš studovat (např.: FAI, FLKŘ, FAME, FT, FMK, FHS)
Vybereš si formu studia (Prezenční/kombinovaná)
Typ (Bakalářský/Doktorský/Navazující)
Místo studia (Zlín/Kroměříž/Uherské Hradiště/Praha)  Klikneš na tlačítko:

A dále si zvolíš daný program a obor, který chceš studovat a klikneš na modrou šipku:

5. Krok – Automaticky se překlikneš se do další záložky, která je nazvána Požadavky oboru.
• Zde si zkontroluj všechny informace, a také to, zda jsi si správě vybral/a fakultu a obor, který chceš studovat.
• Po kontrole klikni na tlačítko dále

Pokud se ti zobrazí prázdná kolonka známka, vyplň ji dle následujícího popisu (podtrženo červeně):

A po vyplnění klikni na tlačítko dále 

6. Krok - Následuje další záložka, Osobní údaje:
• Zde vyplň všechny osobní a kontaktní údaje
V červeném obdélníku je kolonka, kde můžeš zohlednit tvoje specifické potřeby:

Poznámka: Zvolíš si dle tvého zohlednění specifických potřeb A1 – F.

Po vyplnění osobní údajů klikni na tlačítko 

7. Krok - Info a platba
• Nyní je Tvá přihláška zaregistrovaná a čeká platbu!
• Všechny důležité informace ti přijdou do e-mailu, včetně údajů pro uhrazení poplatku za přijímací řízení.

Platbu můžeš provést také ihned, kliknutím na tlačítko zaplatit kartou

Nebo můžeš přihlášku zaplatit bankovním převodem

