FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČZU V PRAZE
AS FŽP
Zajištění přijímacího řízení na FŽP
Přijímací zkoušky na jednotlivé obory se budou konat ve dnech 16.6.- 20.6.2008
v posluchárně na SICU.
Přijímací řízení z matematikybude po dohodě zajišťovat TF. Přijímací řízení z biologie a
chemie zajišťuje FŽP.

Počet uchazečů podle jednotlivých oborů

BEKOL – 160
DUTSS – 200
EM - 30

DBEKOL - 50 BKRAJ - 120 DBKRAJ - 50
UTSS - 80
RES - 50 DRES - 50 AE_Mag – 100
KI_ Mag – 100
KPU - 50

Po písemné části budou po jednotlivých studijních oborech ve 13,00 a 14,00 hod
v posluchárně L1 a na cvičebnách jednotlivé komise vracet vysvědčení, zodpovídat případné
dotazy uchazečů týkající se písemné části a zároveň budou podepisovány protokoly.

Termíny přijímacího řízení :
16. června 2008 denní studium:
BEKOL
17. června 2008 denní studium:
BKRAJ
ÚTSS, DÚTSS, BEKOL,BKRAJ
18. června 2008 denní a kombinované studium:
19. června 2008 magisterské. obory
24. června 2008 – náhradní termín přijímacího řízení

Harmonogram přijímacího řízení pro školní rok 2008/2009
- přípravná schůzka k přijímacímu řízení 13.6.2008
- zasedání hlavní přijímací komise 3. 6. 2008
- náhradní termín přijímacích zkoušek 24.6.2008
- zasedání hlavní přijímací komise 25.6.2008
- termín odeslání rozhodnutí o výsledcích
přijímacího řízení 30.6.2008
- zasedání hlavní odvolací komise děkana 4.8.2008
- termín odeslání rozhodnutí o výsledku odvolacího řízení 8.8. 2008

Harmonogram přijímacích zkoušek 16.6 -19.6.2008
8,00 : předání varianty otázek a rozdělení uchazečů ( proděkani, předsedové
komisí)

9,00 - 9,30
9,30 - 10,30
10,30 - 10,40
10,40 - 11,40
10,30 - 11,00
11,40 - 12,00
13,00 a 14,00

:
:
:
:
:
:
:

informace a pokyny k přijímacímu řízení ( SIC)
písemná zkouška z matematiky, příp. chemie
přestávka
písemná zkouška z biologie
kódování testů z matematiky resp. chemie v pracovnách proděkanů
kódování testů z biologie v pracovně proděkana
seznámení uchazečů s výsledky testů na posluchárnách L1
a cvičebnách, vyřízení administrativy ( předání vysvědčení atd.)

Osvobození od přijímacího řízení : úspěšné absolvování olympiád z matematiky, chemie,
fyziky, biologie, ekologie ( MŠMT) – minimálně účast v krajském kola uvedených olympiád
Min. požadavky – 10 bodů u jednotlivých předmětů přijímacího řízení

Hlavní přijímací komise
Hlavní přijímací komise bude zasedat 25.6.2008 v 9,00 hodin v zasedací místnosti FLD a
FŽP.

Předseda : doc. Ing. Petr Sklenička,CSc. – děkan FŽP
prof. Ing. Pavel Pech, CSc. – proděkan
předsedové přijímacích komisí
zástupce akademického senátu FŽP
zástupce studentů

