Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň

Pozvánka k přijímací zkoušce na magisterský studijní program Historické vědy,
obor Moderní dějiny
Na základě Vaší přihlášky ke studiu Vás zvu k přijímací zkoušce.
Dostavte se proto do budovy ZČU v Plzni, Sedláčkova ulice 31, a to

v úterý 12. září 2017 od 10.00 h., místnost ST 501.
Vezměte s sebou:

1. platný občanský průkaz nebo platný cestovní pas
2. úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu (např. notářem, městským nebo obecním úřadem).
Ověření studijním oddělením nemůže být akceptováno
3. seznam přečtené literatury.

Uchazeči, kteří ukončili vysokoškolské vzdělání v zahraničí, odevzdají úředně ověřenou kopii osvědčení o uznání
vysokoškolského vzdělání v České republice vydanou ministerstvem školství nebo veřejnou vysokou školou podle § 89 zákona
č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).
Pokud jste do doby konání přijímací zkoušky doklad o absolutoriu vysokoškolského studia ještě neobdrželi, předložíte
potvrzení ze studijního oddělení s datem absolvování. V případě, že jste absolvovali stejný bakalářský program
s vyznamenáním, musí to být v tomto potvrzení uvedeno. Uchazeč, který v době konání přijímací zkoušky nepředloží
absolutorium bakalářského nebo magisterského studia, musí pak úředně ověřenou kopii diplomu či potvrzení doručit na
studijní oddělení FF nejpozději do 15. 9. 2017. Uchazeči, kteří předkládají potvrzení, budou úředně ověřenou kopii
vysokoškolského diplomu předávat u zápisu.
Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí Vám bude zasláno doporučeným dopisem do vlastních rukou. Bude také k dispozici od
úterý 19. 9. 2017 po 19.00 hodině na adrese http://pr.zcu.cz V obou případech budete muset zadat Vaše osobní univerzitní
číslo, které Vám bylo zasláno mailem po podání přihlášky. Vzhledem k možnému přetížení univerzitní sítě doporučujeme
využít dobu od 19.00 do 24.00 a od 5.00 do 10.00 hod. Studijní oddělení není oprávněno telefonické informace o výsledku
Vaší přijímací zkoušky podávat.
Pokud máte zájem o ubytování v době přijímací zkoušky, můžete si ho telefonicky zajistit na tel. 377 634 877, 602 441 447
nebo e-mailem u paní Gabriely Vostracké – gvostrac@skm.zcu.cz
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