Dodatečné přijímací řízení
pro nově akreditovaný studijní program
FILOZOFICKÁ STUDIA
Dodatek č. 1 k Podmínkám pro přijetí ke studiu v bakalářských a
magisterských studijních programech pro akademický rok 2019/2020
Č. j.: OU-60334/25-2019
Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě vyhlašuje podle § 49 odst. 5 a 6 zákona
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
školách), ve znění pozdějších předpisů, pravidla pro přijímání ke studiu do nově akreditovaného
navazujícího magisterského studijního programu Filozofická studia1 pro akademický rok
2019/2020:
1.

Seznam nabízených studijních programů pro akademický rok 2019/2020 se rozšiřuje o tento:
Název programu
Forma studia
Způsob ověření
Filozofická studia
prezenční
ústní přijímací zkouška

2.
3.
4.

Lhůta pro podání přihlášek ke studiu: do 18. srpna 2019.
Poplatek za podání přihlášky je 560,- Kč, splatnost do 18. srpna 2019.
Přihlášku je možné podat pouze elektronickou formou (e-přihláška), poštou se nezasílají žádné
dokumenty. Každý uchazeč je povinen zkontrolovat si na internetu v aplikaci e-přihlášky
skutečnost, že poplatek za podanou přihlášku byl připsán na účet univerzity.
5. Přijímací zkouška, která bude mít ústní formu, se bude konat dne 30. srpna 2019 v 11:00 hod.
na katedře filozofie Filozofické fakulty Ostravské univerzity (budova D, Reální 5, Moravská
Ostrava, místnost D 306). Uchazečům nebudou zasílány pozvánky k přijímací zkoušce!
6. Dosažení řádného ukončení studia v alespoň bakalářském studijním programu se dokládá
ověřenou kopií vysokoškolského diplomu. Uchazeč, který uspěje u přijímací zkoušky a bude
navržen na přijetí, je povinen tuto kopii doložit v den zápisu do studia, který se bude konat
dne 13. září 2019.
7. Ústní přijímací zkouška se bude skládat ze dvou bodově hodnocených okruhů:
a) dějiny filozofie (max. počet 50 bodů),
b) základní filozofické otázky (max. počet 50 bodů).
8. Maximum, které uchazeč může z přijímací zkoušky získat, je 100 bodů. Minimum pro úspěšné
vykonání přijímací zkoušky je 40 bodů.
9.

V ostatním, co není tímto dodatkem upraveno nebo změněno, platí Podmínky pro přijetí ke
studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2019/2020
ze dne 31. října 2018.

Ostrava 1. července 2019
doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.
děkan
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Studium je realizováno ve spolupráci s polskou Slezskou univerzitou v Katovicích (Uniwersytet Śląski w Katowicach) a
slovenskou Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici. Student stráví jeden semestr studia v Polsku a jeden semestr na
Slovensku.

