DŮLEŽITÉ TERMÍNY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2019/2020
Bakalářské studijní programy a obory
mezní termín podávání přihlášek

30. 4. 2019

mezní termín doložení dokladů o úspěšně absolvovaných školních a
mimoškolních aktivitách (olympiády, mezinárodní soutěže, jazykové
certifikáty apod.)

30. 4. 2019

Termíny Testu všeobecných studijních předpokladů (VSP)
• 12. 4. 2019
• 26. 4. 2019
•
3. 5. 2019
• 10. 5. 2019
zasedání přijímací komise

5. 6. 2019

zveřejnění výsledků splnění podmínek pro přijetí/nepřijetí

6. 6. 2019

rozesílání rozhodnutí děkana o přijetí/nepřijetí nebo informace o
splnění/nesplnění podmínek pro přijetí*

7. 6. 2019

termín možnosti uchazeče nahlédnout do svých materiálů z přijímacího
řízení

15. 7. 2019

mezní termín dodání úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení, u
uchazečů ze zahraničí mezní termín dodání všech požadovaných
dokumentů dle čl. 5, odst. b)

28. 6. 2019

zápisy do studia

15. – 16. 7. 2019

náhradní termín zápisu**

19. 9. 2019

* Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí obdrží uchazeči s ukončeným a maturitním vysvědčením doloženým
středoškolským vzděláním. Uchazeči, kteří maturují v aktuálním roce, obdrží informaci o splnění/nesplnění
podmínek pro přijetí, a až po doložení ukončeného středoškolského vzdělání maturitním vysvědčením obdrží
rozhodnutí děkana o přijetí/nepřijetí.
** V případě závažných a řádně doložených důvodů pro neúčast na řádném termínu zápisu do studia se musí
uchazeč (pokud má o zápis skutečný zájem) do 5 dnů od termínu zápisu omluvit. V tomto případě žádá
zároveň o náhradní termín zápisu.
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NÁRODNÍ SROVNÁVACÍ ZKOUŠKY – SCIO TESTY
EF JU uznává výsledky SCIO testu Obecných studijních předpokladů (OSP) z termínů akademického
roku 2018/2019:
• 8. 12. 2018
• 1. 2. 2019
• 9. 3. 2019
• 30. 3. 2019
Uchazečům budou uznány i testy SCIO absolvované v akademickém roce 2017/2018.
Test Obecných studijních předpokladů je tvořen 2 oddíly:
•
•

Verbální oddíl (35 minut, 33 úloh)
Analytický oddíl (50 minut, 33 úloh)

Jeho ukázka je ke stažení zde: https://www.scio.cz/nsz/osp.asp.
Více informací o NSZ: www.scio.cz.
Fakulta nepřebírá výsledky testů OSP od společnosti SCIO, uchazeč je musí doložit certifikátem.
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