V Plzni, dne 7. prosince 2012

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na FPR ZČU v Plzni
pro akademický rok 2012/2013
Studijní program B6804 Právní specializace, studijní obor
Veřejná správa - 1. kolo
1. Informace o způsobu ověřování znalostí a schopností uchazečů
Fakulta právnická ZČU v Plzni nekonala v rámci přijímacího řízení přijímací zkoušku,
ale při ověřování znalostí, schopností a nadání uchazečů vycházela z výsledků Národních
srovnávacích zkoušek organizovaných společností www.scio.cz, s. r. o., a to testů Obecných
studijních předpokladů (OSP-Z).
Váhy jednotlivých testů byly následující: Obecné studijní předpoklady (1), v jeho
rámci verbální část (0,5), analytická část (0,3) a kvantitativní část (0,2).
Ze všech uchazečů bylo sestaveno pořadí dle umístění v Národních srovnávacích
zkouškách. V souladu s vyhlášeným postupem bylo v prvním kole odesláno oznámení o
vytvoření předpokladů pro přijetí nejlepším 122 uchazečům ke studiu v bakalářském
studijním programu. Hranice pro přijetí v bakalářském studijním programu v I. kole činila
15,0 bodů (max. 100 bodů za test OSP-Z).
Všichni úspěšní uchazeči s výsledky od 94,4 bodů do 15 bodů byli zároveň požádáni,
aby fakultě oznámili, zda se na ni zapíší ke studiu (dále „obeslaní uchazeči“).V rámci
přezkumného řízení nebyl přijat žádný uchazeč.
2.
Informace o konání přijímacího řízení
a) termín zahájení a ukončení přijímacího řízení: prosinec 2011 – 30. září 2012
b) termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu: 10. srpen 2012
d) termín zahájení přezkumného řízení: 15. září 2012
3.
Informace o výsledcích přijímacího řízení a zanechání studia:
a) počet podaných přihlášek: 179
b) počet obeslaných uchazečů: 122
c) počet žádostí o přezkum: 2
d) počet přijatých děkanem v rámci přezkumného řízení: 0
e) počet zanechavších studia: 2
f) počet přijatých rektorem v rámci přezkumného řízení:0
g) celkový počet přijatých a zapsaných: 67 (69 zapsaných – 2 zanechaní)

Studijní program B6804 Právní specializace, studijní obor
Veřejná správa – 2. kolo
1. Informace o způsobu ověřování znalostí a schopností uchazečů
Fakulta právnická ZČU v Plzni nekonala v rámci přijímacího řízení přijímací zkoušku,
ale při ověřování znalostí, schopností a nadání uchazečů vycházela z výsledků Národních
srovnávacích zkoušek organizovaných společností www.scio.cz, s. r. o., a to testů Obecných
studijních předpokladů (OSP-Z).
Váhy jednotlivých testů byly následující: Obecné studijní předpoklady (1), v jeho
rámci verbální část (0,5), analytická část (0,3) a kvantitativní část (0,2).
Ze všech uchazečů bylo sestaveno pořadí dle umístění v Národních srovnávacích
zkouškách. V souladu s vyhlášeným postupem bylo v druhém kole odesláno oznámení o
vytvoření předpokladů pro přijetí nejlepším 71 uchazečům ke studiu v bakalářském studijním
programu. Hranice pro přijetí v bakalářském studijním programu v II. kole činila původně
50,9 bodů (max. 100 bodů za test OSP-Z).
Všichni úspěšní uchazeči s výsledky od 98,7 bodů do 50,9 bodů byli zároveň
požádáni, aby fakultě oznámili, zda se na ni zapíší ke studiu tak, aby případně mohl být počet
přijatých doplněn v rámci přezkumného řízení, pro které byla stanovena hranice pro přijetí
24,9 bodů (dále „obeslaní uchazeči“). Ti uchazeči, kteří podali žádost o přezkum, byli
seřazeni v sestupném pořadí dle výsledku Národních srovnávacích zkoušek od 50,6 bodů do
24,9 bodů. V rámci přezkumného řízení bylo obesláni 16 uchazečů.
4.
Informace o konání přijímacího řízení
a) termín zahájení a ukončení přijímacího řízení: 1. září 2012 – 7. prosinec 2012
b) termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu kolo: 10. říjen 2012
c) termín zahájení přezkumného řízení: 1. listopadu 2012
5.
Informace o výsledcích přijímacího řízení a zanechání studia:
a) počet podaných přihlášek: 156
b) počet obeslaných uchazečů (mimo přezkum): 75
c) počet přijatých a zapsaných mimo přezkum: 58
c) počet žádostí o přezkum: 18
d) počet obeslaných děkanem v rámci přezkumného řízení:16
e) počet zanechavších studia: 1
f) počet přijatých rektorem v rámci přezkumného řízení:0
g) celkový počet přijatých a zapsaných:72 (73 zapsaných – 1 zanechaný)
Celkový počet přijatých a zapsaných studentů z I. a II. kola přijímacího řízení k 7.
prosinci 2012: 139
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