Vyhláška rektora č. 7/2016-2017

PRŮBĚH A VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017

V souladu se zákonem o vysokých školách a s vyhláškou MŠMT ČR č. 343/2002 Sb.
zveřejňuji informace o průběhu a výsledcích přijímacího řízení na Vysokou školu
mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s. pro akademický rok 2016/2017.
Podmínky přijímacího řízení na školu byly stanoveny vyhláškou rektorky školy
č. 5/2015-2016 ze dne 16.12.2015, která byla zveřejněna na úřední desce školy a na internetu.
Přijímací řízení do bakalářského i magisterského studia probíhalo v souladu s touto
vyhláškou.

1. Informace o přijímacím řízení
a) Bakalářské studium
Bakalářský studijní program má dva studijní obory, které mají v prvním roce studia většinu
předmětů shodných, a proto bylo přijímací řízení do bakalářského studia jednotné pro všechny
uchazeče.
Přijímací řízení bylo zaměřeno na zjištění obecných předpokladů ke studiu a na motivaci ke
studiu mezinárodních a veřejných vztahů. Přijímací řízení do bakalářského studia mělo dvě
části, a to test z anglického jazyka, který sloužil k rozřazení studentů do studijních skupin
podle jazykové úrovně, a motivační rozhovor se členy přijímací komise.
Cizí státní příslušníci (kromě občanů SR), kteří neabsolvovali střední školu v ČR, vykonali
přijímací test z českého jazyka, který nerozhodoval o přijetí, ale jeho výsledek určil, zda
student musí zvolit jako 2. cizí studovaný jazyk předmět Český jazyk pro cizince, nebo může
studovat jakýkoliv jiný cizí jazyk z nabídky katedry jazyků.
Při rozhodování o přijetí uchazeče ke studiu se přihlíželo také k získaným certifikátům
z jazyků a k absolvované praxi v oboru.

b) Magisterské studium
Magisterský studijní program má tři studijní obory, které mají mnoho společného, a proto
bylo přijímací řízení pro magisterské studium jednotné pro všechny uchazeče. Přijímací řízení
do magisterského programu má pouze jednu část, a to motivační pohovor.
Vzhledem k tomu, že škola má akreditováno navazující magisterské studium, byla hlavní
váha rozhovoru s uchazeči položena na motivaci ke studiu oboru a na orientaci odborného
zájmu uchazeče.
Úroveň odborných a jazykových znalostí uchazečů byla posuzována podle výsledků státních
závěrečných zkoušek v bakalářském studiu. Pozornost byla věnována schopnostem uchazečů
komunikovat, hodnotit informace a vyjadřovat své stanovisko.

2. Informace o konání přijímacího řízení
Přijímací pohovory se konaly v termínech vyhlášených rektorkou školy, a to ve dnech
6.6., 13. 6., 20.6., 27.6., 5.9., 12.9., 19.9., 26.9.2016 v Praze,
dále 20.5.2016, 20.6.2016, 4.09.2016 v Bratislavě.
Přijímací řízení bylo ukončeno dnem 30.9.2016. Rozhodnutí o přijetí ke studiu byla vydávána
následující den po přijímacím řízení do vlastních rukou uchazeče nebo zasílána v souladu
s řádem přijímacího řízení uchazečům poštou jako zásilka do vlastních rukou.

3. Informace o výsledcích přijímacího řízení

Informace o výsledcích přijímacího řízení do bakalářského studia
Počet podaných přihlášek

363

Počet zúčastněných

188

Počet přijatých

188

Počet nepřijatých

0

Počet přijatých bez odvolání

188

Počet přijatých celkem (po odvolání)

188

Počet zapsaných

144

tj. 77% přijatých studentů se zapsalo ke studiu

Informace o výsledcích přijímacího řízení do magisterského studia
Počet podaných přihlášek

197

Počet zúčastněných

167

Počet přijatých

167
0

Počet nepřijatých
Počet přijatých bez odvolání

167

Počet přijatých celkem (po odvolání)

167

Počet zapsaných

154

92% přijatých studentů se zapsalo ke studiu

Vypracovala: Bc. Marcela Tereza Sato
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