NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY:
Kdy a jak často probíhá výuka kombinovaného studia?
- Výuka probíhá v sobotu, v souvislosti na tvorbě rozvrhu studentem
zhruba 10 x za 14ti týdenní semestr.
Budou mi uznány výsledky předchozího studia na VŠ nebo VOŠ?
- Podmínky uznávání naleznete na www.vspj.cz – katedry – uznávání
předmětů.
Jaké předměty budu studovat?
- Studijní plány viz www.vspj.cz – student – příslušný obor – studijní plány.
Jaká je úspěšnost přijetí na vaši školu?
- Viz www.vspj.cz – zájemce o studium – příslušný obor -výsledky
přijímacího řízení.
Dokdy je možno podat přihlášku ke studiu?
- Viz www.vspj.cz – zájemce o studium – podmínky přijímacího řízení.
Nemohu se zúčastnit prvního kola přijímacího řízení, jaké budou podmínky
přijetí v dalším kole?
- Podmínky přijetí ke studiu jsou ve všech kolech stejné.
Mohu si podat přihlášku na obě kola, případně na více oborů či forem?
- Ano.
Je možnost přijetí na základě výsledků ze střední školy, případně výsledků
SCIO testů?
- Prokázání způsobilosti ke studiu je možné pouze prostřednictvím
přijímací zkoušky.
Termín přijímací zkoušky se mi nehodí, mohu ji absolvovat v jiném termínu?
- Složení přijímací zkoušky v jiném než stanoveném termínu není možné.
V době konání přijímací zkoušky ještě nemám ukončené středoškolské
vzdělání.
- Maturitní vysvědčení jste povinen předložit v den zápisu ke studiu, jiný
termín (v souvislosti s termínem opravných státních maturit) je stanoven
v rozhodnutí o přijetí ke studiu.
Platí se na VŠPJ školné?
- Ne – jsme veřejná vysoká škola. Některé úkony spojené s přijímacím
řízením a službami jsou zpoplatněny, viz. www.vspj.cz – škola – úřední
deska – poplatky spojené se studiem.
Jaké se budou v příštím roce otevírat obory?
- Viz www.vspj.cz – zájemci o studium – podmínky přijímacího řízení.
Mohu si studium na vaší škole zkrátit?
- Každý student si stanovuje svůj „průchod studiem“ samostatně podle
svého studijního oboru a svých individuálních zájmů. Tento si
konkretizuje zápisem předmětů pro jednotlivé semestry. Záleží tedy jen
na něm, zda studium absolvuje ve standardní době, případně za dobu
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kratší/delší.
Nabízí VŠPJ navazující magisterské studium?
- Ano
Je možné na VŠPJ přestoupit z jiné vysoké školy?
- Ano - základní podmínkou je shoda oboru a shoda přijímacích zkoušek na
obou školách.
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