Děkan Fakulty pedagogické
Veleslavínova 42, 306 14 Plzeň
Tel.: +420 377 636 000
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V Plzni 1. června 2016
ZCU 014013/2016/DFPE/For

Vyhláška děkana č. 12VD/2016
K dodatečnému přijímání ke studiu v akademickém roce 2016/2017
Děkan Fakulty pedagogické ZČU v Plzni vyhlašuje podle § 49, odst. 6 Zákona č. 111/1998
Sb. pro akademický rok 2016/2017 dodatečné přijímací řízení:
•

do bakalářského studijního programu B1001 Přírodovědná studia, obor Technická
výchova se zaměřením na vzdělávání v prezenční formě, standardní doba studia 3 roky,
nejvyšší počet přijímaných studentů 25.
Termín odevzdání přihlášek: do 1. 7. 2016
Termín přijímací zkoušky: 19. 7. 2016
Podmínky pro přijetí:
Podmínkou pro přijetí ke studiu je úspěšné složení maturitní zkoušky nejpozději
do termínu zasedání přijímací komise, tj. do 21. 7. 2016. Povinnou součástí přijímacího
řízení je přijímací zkouška v podobě písemné zkoušky z odborných znalostí. Konkrétní
podmínky přijímacího řízení jsou zveřejněny na webové stránce fakulty (www.fpe.zcu.cz)
pod odkazy Uchazeč a Podmínky přijetí.

•

do navazujícího magisterského studijního programu N7504 Učitelství pro střední školy,
oborové kombinace ruský jazyk – český jazyk, ruský jazyk – německý jazyk, ruský
jazyk – hudební výchova a ruský jazyk – tělesná výchova, standardní doba studia
2 roky, prezenční forma studia, nejvyšší počet přijímaných studentů do každé oborové
kombinace 5.
Termín odevzdání přihlášek: 1. 7. 2016
Termín přijímací zkoušky: 19. 7. 2016

Podmínky pro přijetí:
Podmínkou přijetí ke studiu je absolvování bakalářského nebo magisterského studia
nejpozději do 12. 9. 2016.
Povinnou součástí přijímacího řízení je přijímací zkouška v podobě písemné zkoušky
z pedagogiky a psychologie a talentové, ústní či písemné oborové zkoušky z každého oboru.
Formu oborové zkoušky uvádí následující tabulka:
Obor
Učitelství hudební výchovy pro SŠ
Učitelství německého jazyka pro SŠ
Učitelství ruského jazyka pro SŠ
Učitelství tělesné výchovy pro SŠ
Učitelství českého jazyka pro SŠ

Forma zkoušky
Písemná a talentová
Písemná
Ústní
Písemná a talentová
Kombinovaná

Konkrétní podmínky přijímacího řízení jsou zveřejněny na webové stránce fakulty
(www.fpe.zcu.cz) pod odkazy Uchazeč a Podmínky přijetí.
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