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Přijímací řízení ke studiu navazujících magisterských programů

Kontakt

Adresa: MFF UK – Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2

Kontaktní osoba: Andrea Kadlecová

E-mail: studijni@mff.cuni.cz

Telefon: +420 221 911 262

Fax: +420 221 911 426

Přijímací zkouška

Termín odevzdání příhlášek: 29. 2. 2012

Řádný termín přijímacích
zkoušek:

6. 6. – 8. 6. 2012

Náhradní termín přijímací
zkoušky:

20. 6. – 22. 6. 2012, lze o něj požádat ze
závažných důvodů

Výjimka rektora pouze pro navazující magisterský studijní program Computer Science se studijním oborem Mathematical Linguistics v prezenční
formě studia – v anglickém jazyce

Lhůta pro podání přihlášek ke studiu stanovuji na 31. 5. 2012.

Plné znění stanovení zvláštního harmonogramu přijímacího řízení je na samostatné stránce.

Přihlášky k navazujícímu magisterskému studiu a jejich přílohy

Pro každý zvolený studijní program musí uchazeč podat samostatnou přihlášku a zaplatit administrativní poplatek. Počet přihlášek na různé
studijní programy není omezen. Tiskopisy přihlášek jsou v prodeji v prodejnách SEVTu. Zároveň budou k dispozici na studijním oddělení
a v podatelně MFF, Ke Karlovu 3, Praha 2.
Uchazeči vyplní studijní program a studijní obor.
Do rubriky „typ studia“ uchazeč uvede navazující magisterské studium.
Do rubriky „forma studia“ uchazeč uvede prezenční nebo kombinované studium.
Známky ze střední školy není nutné vyplňovat.
Doklad o zaplacení administrativního poplatku za přijímací řízení je přílohou přihlášky; bez tohoto dokladu v případě neidentifikovatelnosti platby
v účtárně nebude přihláška registrována.
Potvrzení lékaře MFF UK nepožaduje.
Ověřená kopie bakalářského (případně magisterského) diplomu nebo potvrzení fakulty (resp. vysoké školy) o studiu posledního ročníku
bakalářského (případně magisterského) studia. (Tento požadavek se netýká posluchačů resp. absolventů bakalářského nebo magisterského
studia na MFF UK.)

Přihlášku lze podat rovněž elektronicky. Elektronická přihláška se stává platnou až po zaslání jejího podepsaného výtisku na studijní oddělení.
Podepsaný výtisk je nutno odeslat nejpozději do termínu, který je stanoven pro podávání přihlášek.

Adresa elektronické přihlášky: http://www.mff.cuni.cz/eprihlaska

Administrativní poplatek:

elektronická přihláška: 500 Kč

bez elektronické přihlášky: 550 Kč

Bankovní spojení:

Banka: Komerční banka

Účet: 21210277/0100

IBAN: CZ49 0100 0000 0000 2121 0277

SWIFT: KOMB CZ PP

Variabilní symbol: 1

Konstantní symbol: bezhotovostní platba 0308, složenkou 0179

Specifický symbol: rodné číslo, desetimístné bez lomítka

Informace o přijímacím řízení

Odborná přijímací zkouška na navazující magisterské studium

Obor Finanční a pojistná matematika se otevírá pouze v prezenčním studiu.

Přijímací zkouška je písemná a uchazeč ji koná z těchto předmětů:

Studijní program Fyzika

obor Učitelství fyziky-matematiky pro SŠ
Fyzika (2 úlohy)
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Matematika (2 úlohy)
ostatní obory

Fyzika (4 úlohy)

Studijní program Učitelství pro základní školy

obor Učitelství fyziky-matematiky pro 2. stupeň ZŠ
Fyzika (2 úlohy)
Matematika (2 úlohy)

Studijní program Informatika

všechny obory
Informatika (4 úlohy)

Studijní program Matematika

obor Učitelství matematiky-informatiky pro SŠ
Matematika (2 úlohy)
Informatika (2 úlohy)

Ostatní obory
Matematika (4 úlohy)

V každé písemné zkoušce budou zadány 4 úlohy. Za každou úlohu bude možné získat nejvýše 25 bodů. V případě, že vypracované řešení bude
neúplné, bude přidělen pouze alikvotní počet bodů. Maximální celkový počet bodů je 100. Minimální bodová hranice pro přijetí na základě přijímací
zkoušky (pokud uchazeč splní ostatní podmínky požadované v přijímacím řízení) je 40 bodů ze 100 možných.

Prominutí odborné přijímací zkoušky na navazující magisterské studium

Přijímací zkoušku na navazující magisterské studium děkan promine uchazečům, kteří úspěšně absolvovali stejnojmenný bakalářský studijní program
akreditovaný v České republice (tj. pokud uchazeči o navazující magisterské studium programu Fyzika absolvovali bakalářský studijní program
Fyzika – B1701 nebo 1701R, uchazeči o navazující magisterské studium programu Informatika absolvovali bakalářský studijní program Informatika –
B1801 nebo 1801R, uchazeči o navazující magisterské studium programu Matematika absolvovali bakalářský studijní program Matematika – B1101
nebo 1101R). O prominutí je třeba požádat do 9. 5. 2012 a žádost doložit buď ověřenou kopií bakalářského či magisterského diplomu nebo
potvrzením studijního oddělení té fakulty nebo vysoké školy, kde byl příslušný bakalářský či magisterský studijní program studován. Nebude-li
v termínu stanoveném pro podání žádosti o prominutí přijímací zkoušky žádost podána a doložena, bude uchazeč pozván k přijímací zkoušce.
Obdobně děkan promine přijímací zkoušku uchazečům, kteří jsou studenty posledního roku studia stejnojmenného bakalářského studijního programu
(tj. pokud uchazeči o navazující magisterské studium programu Fyzika studují bakalářský studijní program Fyzika – B1701 nebo 1701R, uchazeči
o navazující magisterské studium programu Informatika studují bakalářský studijní program Informatika – B1801 nebo 1801R, uchazeči o navazující
magisterské studium programu Matematika studují bakalářský studijní program Matematika – B1101 nebo 1101R).

Jazyková zkouška na navazující magisterské studium

Uchazeči o studium v českém jazyce, kteří nestudují nebo nestudovali střední školu v ČR nebo SR budou konat přijímací zkoušku z českého jazyka.
Tuto zkoušku děkan promine, pokud bude dobrá znalost českého jazyka doložena dokladem o tom, že uchazeč složil maturitní zkoušku v českém nebo
slovenském jazyce. Doloženou žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka je třeba podat do 9. 5. 2012. Nebude-li v termínu stanoveném pro
podání žádosti o prominutí přijímací zkoušky žádost podána a doložena, bude uchazeč pozván k přijímací zkoušce.

Uchazeči o studium v anglickém jazyce budou konat přijímací zkoušku z anglického jazyka. Tuto přijímací zkoušku z anglického jazyka děkan promine
těm uchazečům, kteří mají certifikáty z anglického jazyka na úrovni B2 (nebo vyšší) podle Společného evropského rámce pro jazyky (CEF – Common
European Framework), FCE, CAE, CPE, IELTS, TOEFL nebo City & Guilds. Doloženou žádost o prominutí zkoušky z anglického jazyka je třeba podat
do 9. 5. 2012. Nebude-li v termínu stanoveném pro podání žádosti o prominutí přijímací zkoušky žádost podána a doložena, bude uchazeč pozván
k přijímací zkoušce.

Jazyková zkouška na navazující magisterské studium je písemná a bude bodově hodnocena, maximální bodová hranice je 100 bodů. Minimální
bodová hranice pro přijetí (pokud uchazeč splní ostatní podmínky požadované v přijímacím řízení) je 50 bodů ze 100 možných. U písemné přijímací
zkoušky (jak odborné tak jazykové) je zakázáno opisovat od jiných uchazečů i nechat jiného uchazeče opisovat. Takový čin je považován za
podvodné jednání a vztahuje se na něj § 67 zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění.

Podmínky přijetí ke studiu

Podání řádně vyplněné přihlášky v uvedeném termínu včetně předepsaných příloh.
Dodání ověřené kopie bakalářského (případně magisterského) diplomu. (Toto potvrzení se netýká posluchačů resp. absolventů bakalářského
nebo magisterského studia na MFF UK). Tento doklad je třeba zaslat na adresu studijního oddělení MFF UK.
Úspěšné složení přijímací zkoušky nebo její prominutí (pokud je předepsaná). V případě odborné přijímací zkoušky to znamená získání alespoň
40 bodů. V případě jazykové zkoušky je třeba získat alespoň 50 bodů.

Vyhodnocování přijímací zkoušky

Výsledky přijímací zkoušky budou v případě jejího konání vyjádřeny bodovým ohodnocením. O pořadí uchazečů rozhoduje celkový součet bodů
z odborné přijímací zkoušky, pokud je předepsána.

Úspěšné absolvování jazykové zkoušky, pokud je předepsána, je pouze nutnou podmínkou pro přijetí.)

K přijímací zkoušce je nutné si přinést psací potřeby. Používání jakýchkoliv dalších pomůcek není při přijímací zkoušce povoleno.

Výše poplatku za studium v cizím jazyce činí 6000,– EUR za akademický rok.

Za obsah odpovídá Studijní oddělení 0 0 1 3 9 3 4 Poslední změna: 30. května 2012, www@mff.cuni.cz
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