PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2019/2020
Obecné předpoklady:
Podmínkou přijetí ke studiu je předložení dokladu o úspěšně ukončeném středoškolském vzdělání (pro bakalářské studium
nebo magisterské nenavazující studium) nebo dokladu o absolvování bakalářského studia (pro magisterský studijní
program, který navazuje na bakalářský studijní program). Do doktorských studijních programů jsou přijímáni absolventi
magisterských studijních programů.
Uchazeči o studium cizinci jsou povinni doložit doklad o dosaženém vzdělání, který je uznán na území ČR.
Poskytnutí osobních údajů v přihlášce ke studiu je podle § 88 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění
povinné; v případě jejich neposkytnutí nebude přihláška ke studiu přijata ke zpracování.
Elektronická přihláška
Písemná přihláška na adresu

https://stag.tul.cz/portal/studium/uchazec
Děkanát FP TU v Liberci, Studentská 2, 461 17 Liberec 1

Administrativní poplatek
600,- Kč
Údaje pro zaplacení
výhradně bankovním převodem nebo platební kartou
administrativního poplatku
ČSOB č. ú. 305806603, var. symbol 649133
Uchazeč spolu s přihláškou zašle v případě platby převodem kopii převodního příkazu.
Přihláška ke studiu bude zaevidována až po zaplacení administrativního poplatku.
Lékařské potvrzení
pouze pokud je uvedeno u jednotlivých studijních programů
Termín podání přihlášek

do 31. 5. 2019

Termín přijímacích zkoušek

3. – 7. 6. 2019

Termín vydání rozhodnutí
o přijetí ke studiu
Termín skončení přijímacího
řízení
Vzory testů pro přijímací
zkoušky včetně vyhodnocení
zveřejněny na

Náhradní termín přijímacích
zkoušek
Termín vydání rozhodnutí
o přezkoumání rozhodnutí

8. 7. 2019

17. – 21. 6. 2019
27. 9. 2019

27. 9. 2019
https://www.fp.tul.cz/uchazec/prijimaci-rizeni/

Pozn. 1 Přijímací zkoušky v termínu 3. – 7. 6. 2019 se týkají uchazečů evidovaných v původně vypsaném
přijímacím řízení s datem pro přijímání přihlášek do 30. 4. 2019, pro ostatní je platný náhradní termín 17. – 21. 6.
2019.
Pozn. 2 Údaje o počtech přijímaných studentů jsou orientační.
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Forma studia
Počet
P – prezenční
přijímaných
K – kombinovaná
Magisterský studijní program

Studijní programy

Učitelství pro 1. stupeň základních
škol
Aplikovaná matematika

P

30

K

30

Poznámky

písemný test, ústní pohovor

Navazující magisterský studijní program
P
5
písemná přijímací zkouška

Obsahová náplň přijímací zkoušky a kritéria vyhodnocení (Mgr.)
Učitelství pro 1. stupeň základních škol
Vědomostní test – všeobecný přehled

Maximální bodové ohodnocení 40 b.

Hodnocení prospěchu ze střední školy

Hodnotí se výroční vysvědčení z posledních
čtyř ročníků střední školy, popř. pololetní
z maturitního ročníku, není-li střední škola
v době podání přihlášky ještě ukončena.
Maximální bodové ohodnocení 20 b.

1. kolo
písemný test, SŠ prospěch

Do 2. kola postupuje 60 prvních uchazečů z 1. kola
Pohovor nad portfoliem uchazeče
Maximální bodové ohodnocení 40 b.
(potvrzené doklady o praxi, tábory,
(komunikační schopnosti 10 b., motivace ke
2. kolo – ústní pohovor
vedení kroužků a jiná práce s dětmi),
studiu 15 b., orientace v oboru 15 b.)
vysvědčení ze ZUŠ a další potvrzení o
umělecké a zájmové činnosti
Přijímací zkouška (test v 1. kole, pohovor ve 2. kole) bude prominuta uchazečům
Podmínky pro prominutí
s průměrem do 1,5 z celkového studia na SŠ - hodnotí se výroční vysvědčení a
přijímací zkoušky
z posledního ročníku pololetní vysvědčení, není-li střední škola v době podání přihlášky
ukončena.
Umístění se v pořadí vyhovujícím
Podmínky pro přijetí
Celkové max. hodnocení 100 b.
kapacitě oboru
Všichni uchazeči doloží doklad o odborném foniatrickém nebo logopedickém vyšetření a potvrzení praktického lékaře o
zdravotní způsobilosti ke studiu oboru Učitelství pro 1. st. základní školy.
Způsob sestavení pořadí
Podle dosažených bodů

Obsahová náplň přijímací zkoušky a kritéria vyhodnocení (NMgr.)
Aplikovaná matematika
Písemný test
Podmínky pro přijetí
Způsob sestavení pořadí
uchazečů pro přijetí

Test ze základů oboru na úrovni bakalářského studia matematiky
Umístění se v pořadí vyhovujícím kapacitě
Maximální bodové hodnocení 100 b.
oboru
Podle dosažených bodů
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Komentář k vypsanému přijímacímu řízení
Důvodem vypsání nového přijímacího řízení je udělení akreditace studijním programům v průběhu
akademického roku 2018/19 a snaha fakulty o to, aby uchazeči mohli již od akademického roku 2019/20
studovat v programech s delší platností akreditace, než která by byla zaručena ve studiu vypsaném
v původním přijímacím řízení. Vyhlášené přijímací řízení nahrazuje v magisterském programu Učitelství
pro 1. st. ZŠ a v navazujícím magisterském programu Aplikovaná matematika původně vyhlášené
přijímací řízení s termínem pro přijímání přihlášek ke studiu do 30. 4. 2019. Původní přijímací řízení
v magisterském oboru Učitelství pro 1. st. ZŠ a v navazujícím magisterském programu Aplikovaná
matematika, obor Matematické modely a jejich aplikace se zastavuje, viz Příkaz děkana 3/2019.
1)
Uchazeči přihlášení do původně vypsaného přijímacího řízení s termínem pro přijímání přihlášek
do 30. 4. 2019 budou fakultou osloveni a vyzváni, aby se přeregistrovali do nového přijímacího řízení
s datem pro přijímání přihlášek do 31. 5. 2019. Bude třeba pouze vyplnit další elektronickou přihlášku, již
zaplacený poplatek 600 Kč a veškeré uchazečem doručené materiály, jako jsou potvrzení o SŠ
prospěchu, kopie maturitních vysvědčení, doklady o vykonaných praxích ve školství a lékařská potvrzení,
budou převedeny k nové přihlášce v nově vypsaném přijímacím řízení.
2)
Ve vyhlášeném přijímacím řízení podle nově udělených akreditací proběhly ve srovnání
s předchozím pro uchazeče nevýznamné změny, jako např. změna terminologie obor → program, obsah
studia i profil absolventa zůstávají zachovány.
3)
Vzhledem k tomu, že mnozí uchazeči si již upravili svůj individuální program tak, aby se mohli
v termínu 3. – 7. 6. 2019 dostavit k přijímacím zkouškám, dodrží fakulta pro tyto uchazeče i tento termín;
předpokládá to však rychlou reakci ze strany uchazeče spočívající ve vyplnění nové elektronické
přihlášky. Zachován zůstává i náhradní termín přijímacích zkoušek 17. 6. – 21. 6. 2019, všichni uchazeči,
jichž se přijímací zkouška týká, k ní budou pozváni studijním oddělením.
4)
Vypsané přijímací řízení s termínem pro přijímání přihlášek do 31. 5. 2019 je otevřeno i dalším
uchazečům, kteří se do původně vyhlášeného přijímacího řízení nepřihlásili.
Podmínky přijímacího řízení byly schváleny Akademickým senátem FP TUL dne 10. 12. 2018
s aktualizací ze dne 15. 4. 2019.
V Liberci 26. 4. 2019

Připravila Alena Kopáčková
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