Přijímací řízení
pro akademický rok 2019/2020
Studijní program:

Specializace ve zdravotnictví

Studijní obor:

Komunitní péče v porodní asistenci

Typ studijního programu:
Forma studia:
Standardní doba studia:

magisterský studijní program
kombinovaná
2 roky

Termín uzávěrky přihlášek:

1. kolo: 15. 5. 2019
2. kolo: 17. 7. 2019

Termín přijímacích zkoušek:

1. kolo: 30. 5. 2019
2. kolo: 1. 8. 2019

Uskutečnění přijímací zkoušky do studijního oboru v jiném než stanoveném termínu není
možné.
Místo konání příjímacího řízení:
Budova Vysoké školy polytechnické Jihlava, Tolstého 16, Jihlava.
Podmínky přijímacího řízení:
Podmínkou pro přijetí ke studiu je již absolvované bakalářské studium, prokázání
způsobilosti ke studiu u přijímací zkoušky a praxe odpovídající oboru Porodní asistentka
v délce nejméně dvou let (obsah praxe bude individuálně posuzován odbornou komisí).
Potvrzení o praxi uchazeči doloží při přijímací zkoušce.
Obsahem přijímací zkoušky je:
 ústní zkouška z porodní asistence.
Ústní zkouška je v rozsahu 15 minut. Z ústní zkoušky může uchazeč získat maximálně 50
bodů.
Rozsah, hloubka a úroveň znalostí požadovaných u přijímacího pohovoru vycházejí z učiva
získaného na bakalářském stupni studia v porodní asistenci.

Kritériem prokázání způsobilosti ke studiu je dosažení takového bodového ohodnocení
v přijímacím řízení, které zařadí uchazeče do pořadí předpokládaného počtu přijímaných
studentů tak, aby počet zapsaných studentů v oboru činil 28.
Pokud se k datu uzávěrky 1. kola přijímacího řízení nepřihlásí min. 18 uchazečů, může rektor
VŠPJ přijímací řízení pro obor Komunitní péče v porodní asistenci, forma studia
kombinovaná, pro akademický rok 2019/2020 zrušit, a obor nebude otevřen. V tomto
případě bude uchazečům vrácen poplatek za přijímací řízení.
Přihlášky:
V přijímacím řízení budou akceptovány pouze elektronické přihlášky ke studiu na vysoké
škole podané do data uzávěrky.
Přihlášku naleznete na https://www.vspj.cz/eprihlaska. Poplatek za přijímací řízení činí 450,Kč a je nutno jej uhradit nejpozději do dne uzávěrky přihlášek. Další pokyny k platbě
a průběhu přijímacího řízení naleznete ve vysvětlivkách k elektronické přihlášce.
Ověřenou fotokopii bakalářského diplomu doloží přijatí uchazeči při zápisu ke studiu.
Pro tento obor se vyžadují následující lékařská potvrzení vystavená praktickým lékařem:
potvrzení o očkování proti hepatitidě typu B a potvrzení zdravotní způsobilosti ke studiu
oboru Komunitní péče v porodní asistenci. Přijatí uchazeči potvrzení doloží při zápisu ke
studiu.
Přihlášky, které nebudou podány do stanoveného termínu, a přihlášky nepodané
předepsaným způsobem, nebudou zařazeny do seznamu uchazečů o studium.
V případě, že se uchazeč přijímacích zkoušek nezúčastní, administrativní poplatek se nevrací.
Informace na studijním oddělení, tel. č. 567 141 181 nebo e-mail studijni@vspj.cz.
Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2019/2020 byly schváleny Akademickým
senátem VŠPJ dne 12. 12. 2018.
V Jihlavě 12. 12. 2018

prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D., v. r.
rektor VŠPJ
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