VYHLÁŠKA DĚKANKY
Číslo 9D/2010
Přijímací řízení Fakulty zdravotnických studií (dále FZS) Západočeské
univerzity pro akademický rok 2011/2012
V souladu s ustanovením § 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, Statutu Západočeské
univerzity v Plzni a Statutu Fakulty zdravotnických studií, stanovuji podmínky přijetí ke studiu na Fakultu
zdravotnických studií pro akademický rok 2011/2012.

I.
Studijní programy a obory
Pro akademický rok 2011/2012 je vyhlášeno přijímací řízení v bakalářských studijních programech
a oborech:
Kód studijního
Studijní obor
oboru
Studijní program Ošetřovatelství:
Kód B5341
Všeobecná sestra
Kód B5341
Všeobecná sestra
Studijní program Porodní asistence:
Kód B5349
Porodní asistentka
Studijní program Specializace ve zdravotnictví:
Kód B5345
Fyzioterapie
Kód B5345
Ergoterapie
Kód B5345
Radiologický asistent
Kód B5345
Zdravotnický záchranář
Studijní program Veřejné zdravotnictví:
Kód B5347
Ochrana veřejného zdraví

Forma studia

Kapacitní limit
přijímaných uchazečů

prezenční forma
kombinovaná forma

40
60

prezenční forma

30

prezenční
prezenční
prezenční
prezenční

forma
forma
forma
forma

50
30
30
30

prezenční forma

25

II.
Přihláška ke studiu
1. Ke studiu je nutné podat elektronickou přihlášku.
2. Termín podání elektronické přihlášky pro přijímací řízení je stanoven do 31. 3. 2011
3. Formulář elektronické přihlášky uchazeč nalezne na http://eprihlaska.zcu.cz a další informace jsou
zveřejněny na http://www.fzs.zcu.cz.
4. Vytisknutou elektronickou přihlášku ke studiu je nutné zaslat na studijní oddělení FZS, Univerzitní 8,
306 14 Plzeň do 15. 4. 2011.
5. Podmínkou pro přijetí přihlášky ke studiu je vyplnění požadovaných údajů v přihlášce:
• lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu, (lékař potvrdí v tištěné formě přihlášky ke
studiu, mimo kombinované formy studia oboru Všeobecná sestra);
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•
•

doložení úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení (uchazeč/ka, který složí maturitní zkoušku v
jarním termínu 2011, si ověřenou kopii maturitního vysvědčení přinese v den přijímacího řízení);
na obor Všeobecná sestra kombinovaná forma uchazeč/ka přiloží doklad o registraci v oboru
Všeobecná sestra nebo potvrzení o zaměstnání v oboru v délce 3 roky v tištěné přihlášce o studiu.

III.
Poplatek za přijímací řízení
1. Administrativní poplatek za přijímací řízení činí 500 Kč na každý přihlášený studijní obor.
2. Administrativní poplatek je splatný ke dni podání přihlášky ke studiu na:
• číslo účtu 4811530257/0100;
• variabilní symbol 5375000111;
• specifický symbol - oborové číslo uchazeče vygenerované počítačem po vyplnění e-přihlášky.
3. Poplatek se nevrací, bylo-li přijímací řízení zahájeno. Nedostavení se k přijímací zkoušce není důvod
pro vrácení poplatku.

IV.
Podmínky přijetí ke studiu
1. Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářských studijních oborech FZS je ukončené středoškolské studium
maturitní zkouškou.
2. Termín přijímacích zkoušek je stanoven na 20. – 21. 6. 2011 a uchazeč bude pozván písemně
nejpozději 30 dní před stanoveným termínem.
3. Náhradní termín přijímací zkoušky pro přihlášené uchazeče, kteří se ze zdravotních důvodů nedostaví
na řádný termín přijímací zkoušky a písemně se omluví, je stanoven na 4. 7. 2011. Uchazeč doloží
lékařské potvrzení.
4. Úspěšné vykonání přijímací zkoušky z vědomostního testu biologie člověka v rozsahu 50 otázek. Ze
čtyř nabízených možností je pouze jedna správná. Za každou správnou odpověď se přičítá jeden bod,
chybně zvolená odpověď a otázka bez odpovědi je považovaná za chybnou. Uchazeč/ka, který/á
dosáhne 20 a méně bodů, nesplní přijímací zkoušku. Délka trvání testu je 60 minut. Pro přijetí ke studiu
je rozhodující umístění v pořadí uchazečů podle dosaženého bodového hodnocení v kapacitním limitu
na jednotlivých studijních oborech FZS ( čl. 1 pokynu).
5. Nahlížení do materiálů přijímacího řízení podle § odst. 6 zákona o vysokých školách může uchazeč
realizovat ve dnech 11. – 13. 7. 2011 na studijním oddělení FZS.
6. Do 30 dnů od doručení rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení může uchazeč podat žádost o
přezkoumání původního rozhodnutí děkance Fakulty zdravotnických studií ZČU.

Pokyn nabývá účinnosti dnem vydání.

V Plzni dne 1. listopadu 2010

Vypracovala: PhDr. Jana Ajglová
proděkanka pro pedagogickou činnost

PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D.
děkanka FZS ZČU

Schváleno AS FZS dne 1. 11. 2010
Změna č.:2
Vypracovala: PhDr. Jana Ajglová
Schválila: PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D.
Platnost od: 01.11.2010
Datum tisku: 01.11.2010
Vyhláška děkanky č. 9D/2010 – přijímací řízení FZS pro AR 2011/2012

Datum: 1.9.2010

Strana 2(celkem 2)

