Z
Zpráva o průběhu
u a výsle
edcích přiijímacího
o řízení 2 016
sstudijní ob
bor: B6141
1 Teologie_
_dvouobo
or (bakalářské studiu
um)
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 pro
o přijímací zkoušky
z
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 ke studiu
u, tj. vztah kke studiu obecně a vzttah ke zvol enému
studijním
mu oboru (max. 10 bo
odů);
 znalost oboru,
o
tj. adekvátnostt očekávání spojených
h se studiem
m vzhledem
m
k profilu
u oboru (ma
ax. 5 bodů));
 rozhled v oblasti sp
polečenské
ého dění, ku
ultury, polittiky apod. ( max. 5 bod
dů);
 rozhled v oblasti ná
áboženství (max. 5 bo
odů);
 komunik
kační kompetence (maax. 5 bodů));
 schopno
ost reflexe (max. 10 bo
odů).
V
Výsledné pořadí uchaz
zečů bylo sstanoveno na
n základě počtu bodů
ů získaných
h v ústn
ním pohovo
oru. Minimá
ální počet b
bodů nutnýý pro přijetíí byl 15 bod
dů.
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:

1

6
0
0

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 zkoušky, tj. získání aalespoň po
ožadovaného minimál ního počtu
u bodů.
U
Uchazeči o dvouoboro
ové studium
m musí sou
učasně uspět v obou ččástech přijjímacího
řřízení, tj. ve
e zkouškách
h u obou zvvolených ob
borů. Zápis uchazeče d
do studia je
e rovněž
p
podmíněn splněním
s
da
alších zákon
nných podm
mínek (dosa
ažené vzdě lání).
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
0 bodů
0 bodů

2

