Podmínky přijímacího řízení na rok 2016/2017
Bakalářské obory
Podmínkou přijetí na bakalářská studia je středoškolské vzdělání ukončené maturitou
a úspěšné složení přijímací zkoušky. Uchazeč doloží úspěšné složení maturity notářsky
ověřenou kopií maturitního vysvědčení doručenou na studijní oddělení do 15. září 2016.
Uchazeč vykoná přijímací zkoušku úspěšně, bude-li jeho pořadové číslo podle počtu bodů
dosažených v přijímací zkoušce nižší nebo rovno počtu uchazečů, kteří by měli být na daný
obor přijati. Počet přijímaných v prvním a druhém kole stanoví přijímací komise na svém
zasedání. Přijímací zkouška na všechny bakalářské obory probíhá formou písemného testu.
V případě, že počet uchazečů bude nižší nebo roven počtu uchazečů, kteří mohou být na daný
obor přijati, může děkan po dohodě s vedoucím katedry a garantem oboru rozhodnout o přijetí
všech uchazečů, kteří splnili zákonnou podmínku, bez konání přijímací zkoušky.

Navazující magisterské obory
Podmínkou přijetí na navazující magisterská studia je absolvování bakalářského nebo
magisterského studia a úspěšné složení přijímací zkoušky. Bez přijímací zkoušky budou
přijati ti uchazeči, kteří absolvovali stejný studijní program na bakalářské nebo magisterské
úrovni s vyznamenáním, pokud jejich počet nepřekročí předpokládaný počet přijatých.
Uchazeč dokládá absolutorium bakalářského nebo magisterského studia notářsky ověřenou
kopií diplomu nebo potvrzením vysoké školy o úspěšném složení státní závěrečné zkoušky
doručenými na studijní oddělení do 15. 7. 2016 v případě prvního kola, a do 15. 9. 2016
v případě druhého kola. Uchazeč vykoná přijímací zkoušku úspěšně, bude-li jeho pořadové
číslo podle počtu bodů dosažených za přijímací zkoušku nižší nebo rovno počtu uchazečů,
kteří by měli být na daný obor přijati. Počet přijímaných v prvním a druhém kole stanoví
přijímací komise na svém zasedání. Na většinu oboru probíhá přijímací zkouška formou
písemného testu. Výjimkou jsou obory Antropologie populací minulosti, Moderní dějiny a
Teorie a filosofie komunikace, kde pořadí uchazečů stanoví komise nejen na základě testu, ale
i ústního pohovoru.

Doktorské obory
Podmínkou přijetí ke studiu doktorských programů je úspěšně ukončené studium
magisterského studijního programu a úspěšné složení přijímací zkoušky. Podrobnější
informace jsou zveřejněny na www.ff.zcu.cz

