Z
Zpráva o průběhu
u a výsle
edcích přiijímacího
o řízení 2 016
sstudijní ob
bor: N6101
1 Filosofie
e (nav. mag
gisterské studium)
s
R
Relevantní vnitřní pře
edpisy faku
ulty
O
Opatření dě
ěkana TF JU
U č. 238/20
015 ze dne 20. 10. 2015 stanovu
ující podmín
nky pro
p
přijímací řízzení ke stud
diu na Teol ogické faku
ultě JU v Če
eských Buděějovicích prro akad
demický rok 2016/2017 v bakaláářských, navazujících magisterský
m
ých a dokto
orských
sstudijních programech
p
ha
o
opatření dě
ěkana TF JU
U č. 241/20 16 z 31. 03
3. 2016 stanovující po
odmínky pro
o
p
přijímací řízzení ke stud
diu na Teol ogické faku
ultě JU v Če
eských Buděějovicích prro akad
demický rok 2016/2017 (doplňu
ující přijímaccí řízení)
T
Termíny







Mezní te
ermín pro podání
p
přihllášky ke stu
udiu:
31. 3.. 2016, 15. 8. 2016
13. 6. 2016
Termín zahájení
z
přijímacích zkkoušek:
7. 9. 2016
Termín ukončení
u
přřijímacích zzkoušek:
do 14. 9. 2016
Termín vydání
v
rozhodnutí o p řijetí ke stu
udiu:
Termín vydání
v
rozhodnutí o p řípadné žád
dosti o přez
zkoumání
rozhodn
nutí: Uchaze
eč může po
ožádat o přezkoumáníí rozhodnuttí
ve lhůtě 30 dnů od
de dne jeho doručení. Děkan TF JU
U, případněě
U, o žádosti rozhodne do 30 dnů
ů od doruče
ení.
rektor JU
 Termín, kdy je (v úřředních hod
dinách stud
dijního oddělení TF JU))
možno nahlédnout
n
t do materiáálů, které mají
m význam
m pro
rozhodo
ování o přije
etí ke studi u:
do 30. 9. 2016
 Termín skončení
s
přijímacího řízzení pro vše
echny studijní obory TTF JU: 31. 10.
1 2016
K
Kritéria přijímací zkou
ušky
P
Přijímací zk
kouška je re
ealizována fformou ústtního pohov
voru (max. 40 bodů). Výkon
u
uchazeče u pohovoru byl hodnoccen podle těchto
t
krité
érií:

 motivace
e uchazeče
e o studium
m na TF JU a zájem o ob
bor Filozofiie (max. 10
0 bodů);
 orientacce ve zvolen
ném oboru,, tj. znalostt dějin filoso
ofie a systeematické filosofie
(max. 20
0 bodů);
 kvalita bakalářské
b
práce
p
a úro
oveň její pre
ezentace (m
max. 10 bod
dů).
P
Pokud ucha
azeč nejpoz
zději v den přijímací zkoušky doložil úspěšn
né absolvov
vání stud
dijního pob
bytu v zahraničí (z do kladu musíí být patrná délka stu
udia, obsah
h studia,
sstudijní výssledky a příípadně také
é počet zísskaných kre
editů, poku
ud bylo stud
dium rea
alizováno v kreditním
m systému) , mohla mu
m být přiz
znána boni fikace za studium
v zahraničí (max. 20 bodů),
b
přiče
emž se přih
hlíží k rozsa
ahu studia, k zaměřen
ní studia
a ke studijn
ním výsledk
kům uchazzeče. Studiu
um v zahraničí nicmén
ně nedolož
žil žádný
u
uchazeč.
V
Výsledné pořadí uchazečů bylo sstanoveno na základě
ě počtu bod
dů získanýc
ch v ústn
ním pohovo
oru případn
ně doplněn
ného o bon
nifikaci za studium v zzahraničí. Minimální
M
p
počet bodů
ů nutný pro
o přijetí byl 15 bodů v ústním poh
hovoru.
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P
Počty přihlášek a uchazečů











Počet po
odaných přihlášek:
Počet ucchazečů přijatých bez přijímací zk
koušky:
Počet ucchazečů, ktteří se zúča stnili přijím
mací zkoušk
ky:
Počet ucchazečů, ktteří splnili p
podmínky pro přijetí ke
e studiu:
Počet ucchazečů, ktteří nesplnilli podmínkyy pro přijetí ke studiu::
Počet ucchazečů přijatých ke sstudiu na zá
ákladě př. zk.
z (bez tzv . „odvolání““):
Počet žá
ádostí o přezkoumání rrozhodnutí o nepřijetí ke
k studiu („o
odvolání“):
Počet do
odatečných rozhodnutíí o přijetí ke
e studiu:
Počet ucchazečů přijatých ke sstudiu celke
em:

5
2
3
5
0
5
0
0
5

K
Komentář k počtům přihlášek
p
a uchazečů
S
Splněním podmínek
p
pro
p přijetí kke studiu se
s rozumí úspěšné
ú
zvlládnutí vše
ech částí
p
přijímací zk
koušky, tj. získání
z
alespoň požadovaného minimálního
m
počtu bod
dů. Zápis
u
uchazeče do
d studia je však rovně
ěž podmíně
ěn splněním
m dalších zá konných po
odmínek
((dosažené vzdělání).
v
Počet uchazečů přřijatých ke studiu se odvíjí jedn
nak od poččtu uchazeč
čů, kteří
ssplnili podm
mínky pro přijetí ke sstudiu, jedn
nak od limitu počtu ffinancovaný
ých stud
dentů, který univerzitě stanovu
uje Ministe
erstvo školství, mládeeže a tělov
výchovy.
F
Fakulta pak
k přijímá po
očet stude ntů o něco
o vyšší, než je stanoveený limit, vz
zhledem
k tomu, že
e mnozí uc
chazeči se hlásí na více škol a ne všichnii tedy nako
onec ke
sstudiu nasttoupí. Doda
atečné přijí mání uchazzečů tzv. „n
na odvoláníí“ z důvodu nenapln
něné kapaccity oboru se
s proto ne
erealizuje.
Přijetí be
ez přijímací zkoušky sschvaluje děkan TF JU na základěě žádosti uchazeče
p
po posouze
ení předcho
ozích studijjních výsled
dků uchazeče na TF JU
U.
IInformace o pohovore
ech
 Nejlepší možný výsledek:
 Nejlepší skutečně dosažený
d
výýsledek:
 Průměrn
ný výsledek:

40
4 bodů
40
4 bodů
33
3,4 bodů
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