Otázky a odpovědi ze schůzky k přijímacímu řízení
pro ak. rok 2022/2023
Pouze v českém jazyce, pro překlad můžete využít Charles University Translator
1) Kolik přihlášek si mohu podat?
Přihlášek si můžete podat kolik chcete, počet není limitován. Přihlášky můžete podávat i na jiné
české univerzity, které vyhlásily dodatečné výběrové řízení pro studenty z Ukrajiny a zvýšit si
tak své šance na přijetí.
2) Mohu si podat přihlášku na jiný studijní program, než jsem doposud studoval?
Pokud splňujete kritéria pro podání přihlášky, pak ano.
3) Pokud nejsem free mover na FSV UK, mohu si k Vám podat přihlášku do studia?
Pokud splňujete kritéria pro podání přihlášky, pak ano.
4) Jak bude přijímací řízení vypadat?
Informace k přijímacímu řízení jsou uvedeny na webu zde u konkrétního studijního programu (je
potřeba si rozkliknout Vámi zvolený studijní program) v sekci “"Ukrajina - podmínky pro uchazeče
podle § 8 zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným
konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace."

5) Jak má vypadat motivační dopis?
Motivační dopis má obsahovat informace o Vašem dosavadním studiu, studijní úspěchy, jiné
aktivity spojené se studiem… Proč jste si tento studijní program vybrali. Pokud chcete studovat
něco jiného než na domovské univerzitě, zdůvodněte to.
Zaměřte se na akademickou stránku Vaší motivace.
Délka motivačního dopisu (1xA4)

6) V jakém jazyce má být motivační dopis a životopis napsán?
Vždy se řiďte podmínkami přijímacího řízení pro daný program, kde je tato informace uvedena.
Např. Komunikační studia se zaměřením na Marketing a Public Relations

7) Kam vkládáme motivační dopis a životopis, na jakou adresu to máme poslat?
Tyto dokumenty jsou součástí přihlášky, kde v kroku 2 v elektronické přihlášce uvidíte sekci
příloha a ikonu zelená lupa. Zde jednotlivé dokumenty vkládáte.
Dokumenty jsou nedílnou přílohou přihlášky, nelze je poslat e-mailem.
8) Diplom ze střední školy/ bakalářský diplom zůstal na Ukrajině, co mám dělat?
Pro potřeby přijímacího řízení nám stačí elektronická kopie (vložená do přihlášky). Pokud byste
byli přijati, pak bude potřeba dodat úředně ověřenou kopii.
9) Nejsem Váš free mover a na kurz češtiny chodím do jazykové školy, nevadí to?
Nevadí. Důležité bude požádat ve škole o potvrzení o návštěvě kurzu, abyste jej mohli vložit do
přihlášky.
10) Jak má vypadat čestné prohlášení, pokud nemám kopii dokladu o ukončeném
středoškolském vzdělání?
Formulář není. Stačí napsat: “Čestně prohlašuji, XY, narozený XY, že jsem ukončil …..”
Nezapomeňte se podepsat a napsat datum.
11) Mohu zároveň studovat na Ukrajině (online) a u Vás na FSV UK?
Ano, pokud to zvládnete, pak je to jen na Vás. Je potřeba pamatovat, že FSV UK má prezenční
výuku.
12) V jakém jazyce bude přijímací řízení?
Přijímací řízení je vedeno v českém jazyce (2. kolo - pohovor), pokud není v podmínkách
přijímacího řízení uvedeno jinak (každý program to může mít jinak).

13) Co to jsou SCIO testy?
Scio test je test všeobecných znalostí, na který se musíte přihlásit samostatně u organizace
Scio. Pro uchazeče z Ukrajiny je účast na testu bezplatná. Stránky lze přepnout do ukrajinštiny.
Ukázky testů jsou zde a Vás zajímá test “Obecné studijní předpoklady”.

14) Pokud jsem na Ukrajině studoval již v 2. ročníku, mohu po úspěšném složení
přijímacího řízení a zápisu do studia postoupit rovnou do 3. ročníku?
Ne, toto není na FSV UK možné. Každý student začíná od 1. ročníku. Nicméně vždy si můžete
požádat o uznání již splněných odstudovaných předmětů. Rozhodnutí je vždy na garantovi
daného studijního programu.
15) Jakým způsobem bude komise hodnotit podané přihlášky? Budou přihlášky
ohodnoceny bodově?
V podmínkách přijímacího řízení je uvedeno, co přijímací komise hodnotí a kolik bodů může
uchazeč v jednotlivých sekcích obdržet. Prosíme o pročtení podmínek a kritérií přijímacího
řízení pro daný studijní program.
16) Kurz češtiny končí na konci září. Jak budu stíhat přednášky a kurz?
Intenzivní kurz českého jazyka v rámci Free mover programu končí k 30.9.2022. Akademický
rok 2022/23 začíná v říjnu.

V rámci Univerzity Karlovy je vyhlášeno mimořádné přijímací řízení např. také na fakultách
Fakulta humanitních studií Filozofická fakulta
V případě, že Vás zajímá jiná fakulta, můžete je kontaktovat na jejich kontaktní e-mailové
adrese zde.

Všem uchazečům přejeme hodně štěstí v přijímacím řízení.
FSV UK

