ZPRÁVA O PRŮBĚHU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
PRO AKADEMICKÝ ROK 2004/2005
Pro akademický rok 2004/2005 byli uchazeči pro obor Finance a řízení
přijímáni ke studiu od letního semestru 2004/2005.
Termín pro uzávěrky přihlášek:
- 15. 12. 2004 – 1. kolo
- 15. 2. 2005 – 2. kolo
Termín konání přijímacích zkoušek:
- 12. 1. 2005 – 1. kolo
- 24. 2. 2005 – 2. kolo
Podmínkou přijetí ke studiu byla již absolvovaná maturitní zkouška na
střední škole a prokázání způsobilosti ke studiu u přijímací zkoušky. Obsahem
přijímací zkoušky byl písemný test z matematiky a test na PC z anglického nebo
německého jazyka dle výběru studenta, který byl složen z otázek se 3 variantami
odpovědí, z nichž pouze jedna byla správná. Vzorové přijímací testy byly
zveřejněny na webových stránkách školy. Poplatek za přijímací řízení činil
500,- Kč.
Pro vyhodnocení způsobilosti ke studiu byla stanovena kritéria:
- min. 10 bodů matematika
- min. 15 bodů cizí jazyk
- anebo v součtu min. 40 bodů.
Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení bylo uchazečům doručeno
dopisem určeným do vlastních rukou v obou kolech vždy 1 den po přijímacích
zkouškách.
Do 30 dnů od obdržení písemného rozhodnutí o výsledku přijímacího
řízení měli uchazeči možnost podat odvolání proti tomuto rozhodnutí. Proti
tomuto rozhodnutí se v 1. kole odvolalo 7 uchazečů, 7 žádostí bylo rektorem
VŠPJ zamítnuto, ve 2. kole se odvolal l uchazeč, 1 žádost byla rektorem
zamítnuta.
PaedDr. Ladislav Jirků
pověřený funkcí rektora VŠPJ
Přílohy:
Statistický přehled
Prezenční listiny – 1. a 2. kolo
Písemné testy za matematiky 1. a 2. kolo

V Jihlavě dne 18. 3. 2005
Zpracovala: Drahomíra Fialová

ZPRÁVA O PRŮBĚHU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VŠPJ OBOR FINANCE A ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2004/2005
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24. 2. 2005

62

-

-

Přestupy z jiných VŠ
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0
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0
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-

-
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