Vypsání dalšího přijímacího řízení
Podmínky přijímacího řízení do bakalářského studijního programu Demografie,
studijního oboru Demografie s ekonomií v českém jazyce pro akademický rok
2013/2014
Obecné zásady
Podání řádně vyplněné přihlášky do 30. dubna 2013.
Úspěšné složení přijímací zkoušky. Přijímací zkouška se koná v termínu 11. - 14.
června 2013, náhradní termín je 24. - 25. června 2013.
Předložit kopii maturitního vysvědčení při registraci na přijímací zkoušku (pokud
již uchazeč ukončil středoškolské vzdělání) a odevzdat úředně ověřenou kopii
maturitního vysvědčení při zápisu ke studiu, nejpozději však do 30. září 2013
studijnímu oddělení PřF UK. Pro uchazeče, kteří vykonají maturitní zkoušku
v podzimním zkušebním období, je termín odevzdání úředně ověřené kopie
maturitního vysvědčení prodloužen do 25. října 2013.
Uchazeči, kteří absolvovali požadované vzdělání mimo území České a Slovenské
republiky předloží v případech, že to zákon vyžaduje, doklad o rovnocennosti
vzdělání studijnímu oddělení PřF UK do 30. září 2013. Tento termín je možné
prodloužit v případě, že uchazeči absolvovali předchozí vzdělání v zahraničí a o
vydání dokladu o rovnocennosti vzdělání požádali do 30. září 2013.

Přihláška ke studiu
Přihláška se podává buď elektronicky nebo na předepsaném formuláři. V případě
zájmu o více studijních oborů se podává přihláška pro každý obor zvlášť.
Elektronicky se podává přihláška prostřednictvím studijního informačního systému
Univerzity Karlovy: https://is.cuni.cz/studium/login.php?do=prihlaska. Vyplněnou
přihlášku je třeba ve studijním informačním systému potvrdit a platbu provést
nejpozději do 30. dubna 2013. Administrativní poplatek v případě podání elektronické
přihlášky činí 460 Kč.
Číslo účtu: 38533021/0100, KB Praha - město, Václavské náměstí 42, 114 07, Praha
1
Konstantní symbol: 0308
Variabilní symbol: 988018
IBAN: CZ7601000000000038533021
SWIFT (BIC): KOMBCZPPXXX
Specifický symbol: číslo ID vygenerované informačním systémem po vyplnění
přihlášky.
Platby v hotovosti fakulta nepřijímá. Při platbě ze zahraničí je nutno uhradit veškeré
bankovní poplatky.

V případě podání přihlášky na předepsaném tištěném formuláři činí administrativní
poplatek 560 Kč, specifický symbol se v tomto případě neuvádí. Doklad o zaplacení
administrativního poplatku (např. ústřižek poštovní poukázky, vytištěný záznam z
internetového bankovnictví o provedení úhrady, výpis z účtu potvrzující provedení
úhrady, stvrzenka o složení částky v hotovosti v pokladně banky) je třeba pevně
připojit ke každé přihlášce. Pro každou přihlášku musí být provedena platba zvlášť.
Do poznámky pro příjemce uveďte jméno uchazeče a obor, ke kterému se přihláška
vztahuje. Další pokyny k platbě jsou shodné s pokyny k platbě v případě podání
elektronické přihlášky.
V případě nepotvrzení vyplněné přihlášky v informačním studijním systému a
nepřipsání administrativního poplatku v požadované výši na uvedený bankovní účet
do 30. dubna 2013 fakulta vyzve uchazeče k odstranění nedostatků a stanoví mu
k tomu přiměřenou lhůtu. Nebudou-li v této lhůtě nedostatky uchazečem odstraněny,
má se za to, že přihláška nebyla podána. Poplatek je nevratný v kterékoliv fázi
přijímacího řízení.
Přijímací zkouška
Přijímací zkouška se skládá z testu všeobecných studijních předpokladů, který je
doplněn odborným testem Základní orientace v problematice obyvatelstva. Každý
test (předmět přijímací zkoušky) je hodnocen maximálně 100 body.
•
Nejprve bude přijato 5 % uchazečů s nejlepším výsledkem z odborného testu
(bez ohledu na výsledek v testu studijních předpokladů) a dále budou přijati uchazeči
na základě pořadí podle součtu dosažených bodů z odborného testu a testu
všeobecných studijních předpokladů.
Bodovou hranici pro přijetí do jednotlivých studijních oborů stanovuje děkan.
Přijímací zkoušku v náhradním termínu může povolit děkan uchazeči, který o
to písemně požádá do dne konání zkoušky v řádném termínu, a to v případě,
jestliže se uchazeč nemůže zúčastnit zkoušky v řádném termínu ze závažných a
doložených důvodů, zejména zdravotních. Důvodem k povolení náhradního termínu
není účast uchazeče na jiné přijímací zkoušce. Maturitní zkouška konaná v den
přijímací zkoušky nebo řádné studium v zahraničí, které je přípravou ke studiu na
vysoké škole, je důvodem k povolení náhradního termínu. Další náhradní termín se
nepřipouští.

Prominutí přijímací zkoušky
Přijímací zkouška bude prominuta na základě písemné žádosti podané do 7. června
2013 těm uchazečům, kteří již během středoškolského studia dostatečně prokázali
své odborné znalosti v přírodovědných oborech a schopnost studovat. Týká se to
řešitelů českých a slovenských středoškolských předmětových soutěží (olympiád),
středoškolské odborné činnosti (SOČ).
Dokladem o účasti v příslušném kole olympiády je originál diplomu nebo jeho úředně
ověřená kopie. Dokladem o účasti v příslušném kole SOČ je originál nebo úředně
ověřená kopie diplomu nebo osvědčení o účasti. Doklad o účasti se podává jako
příloha žádosti o prominutí přijímací zkoušky. Možnost prominutí přijímací zkoušky z

níže uvedených důvodů se vztahuje pouze na uchazeče, kteří se účastnili olympiád a
SOČ počínaje rokem 2010.
a) Řešitelům vybraných kol olympiád
Ústřední (celostátní) kola:
Ke studiu budou bez přijímací zkoušky přijati řešitelé ústředního (celostátního) kola
kategorie A olympiády chemické, biologické, fyzikální a matematické, resp. kategorie
E olympiády chemické, kategorie P olympiády matematické a kategorie D olympiády
geografické.

b) Řešitelům Středoškolské odborné činnosti (SOČ)
Ke studiu bude bez přijímací zkoušky přijato 10 nejúspěšnějších řešitelů z
celostátního kola Středoškolské odborné činnosti v následujících oborech: 01.
Matematika a statistika, 02. Fyzika, 03. Chemie, 04. Biologie, 05. Geologie, geografie
a 08. Ochrana a tvorba životního prostředí.

