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1. ČÁST POPISNÁ

 1.1.     Předpisy upravující přijímací řízení
Přijímací řízení ke studiu na fakultách UK v  Praze vycházelo z  právní  úpravy  obsažené v zákoně č. 111/1998  Sb. o vysokých  školách  v  platném  znění  a  z  vnitřních univerzitních a fakultních předpisů, zejména Statutu UK v Praze – přílohy č.5 - Řádu přijímacího řízení UK v Praze, řádů přijímacích řízení jednotlivých fakult, popř. vyhlášek a opatření děkanů jednotlivých fakult.
1.2.     Podmínky přijímacího řízení
Základní podmínky přijímání uchazečů ke studiu byly dány § 48 zákona o vysokých školách (dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání). Univerzita Karlova v Praze stanovila podle § 49 citovaného zákona další podmínky přijetí ke studiu týkající se určitých znalostí, schopností, nadání nebo prospěchu ze střední školy (popř.VŠ). V souladu s uvedeným zákonem byly tyto podmínky v náležitých termínech též zveřejněny. 
Splnění podmínek se na fakultách ověřovalo přijímací zkouškou. Ta měla převážně  písemnou podobu ve formě testů s výběrem správných odpovědí (např. typ multiple choice), eventuálně obsahovaly otázky vyžadující přímou tvorbu odpovědi. Ústní zkouška, která buď navazovala na písemnou nebo byla jedinou zkouškou pro daný studijní obor, měla charakter pohovoru, jehož prostřednictvím se ověřovaly schopnosti, předpoklady a motivace uchazeče ke studiu. Na některé studijní obory bylo nutné úspěšně vykonat nejdříve zkoušku talentovou. 
Prominutí přijímací zkoušky bylo možné pouze na fakultách, které tento způsob přijetí předem vyhlásily a vymezily podmínky. K podmínkám mj. patřilo dosažení určitého průměru středoškolského prospěchu, umístění ve  stanovené kategorii odborné soutěže určité úrovně (např. SOČ, olympiády). 
Fakulty umožňovaly uchazečům se zdravotním handicapem modifikaci způsobu konání přijímací zkoušky (např. na žádost uchazeče, který se nemohl podrobit ze zdravotních důvodů písemné zkoušce, umožnila ústní formu zkoušky).
	K souboru hodnocených kritérií patřila na některých fakultách UK vedle přijímací zkoušky též bonifikace prospěchu ze střední školy, praxe a dalších aktivit podle charakteru studia.
1.3.     Další informace o  přijímacím  řízení
V akademickém roce 2006/07 bylo otevřeno celkem 135 bakalářských studijních oborů, 153 navazujících magisterských studijních oborů, 67 nestrukturovaných magisterských studijních oborů a 440 doktorských studijních oborů. V těchto počtech jsou obsaženy některé obory v obou formách studia. Opět se rozšířila nabídka děleného studia.
 Informace o otevíraných studijních programech a oborech a podmínkách přijetí ke studiu byly zveřejněny internetových stránkách univerzity a jednotlivých fakult a publikovány v  Učitelských novinách, informačních materiálech fakult, brožuře UK ”Informace o přijímacím řízení ke studiu bakalářských a magisterských studijních programů na fakultách UK v Praze pro akad. r. 2006/07”, na veletrhu informací Gaudeamus na podzim r. 2005 a Informačním dni UK . Aktuální informace byly průběžně poskytovány Informačně-poradenským centrem UK, Celetná 13, Praha 1.
1.4.  	Průběh přijímacích zkoušek
Přijímací zkoušky do všech typů studijních programů i obou forem studia proběhly na fakultách UK v Praze v několika obdobích v souladu se stanoveným Harmonogramem přijímacího řízení. Talentové zkoušky, pouze na některých fakultách, se uskutečnily již v dubnu a květnu. Řádné a náhradní termíny byly převážně v červnu a mimořádné  v září.

1.5.	Přezkumné  řízení
V přezkumném řízení rektor přezkoumává, zda rozhodnutí děkana je v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, Statutem UK v Praze, vnitřními předpisy univerzity a příslušné fakulty, jakož i s dalšími podmínkami přijímání uchazečů stanovenými fakultou podle čl. 3 Statutu UK - příl. č. 5 Řádu přijímacího řízení.
Přezkumné řízení proběhlo podle Harmonogramu uvedeného v Příloze č. I.


 2.  ČÁST SUMARIZAČNÍ

Sumarizační část zprávy o přijímacím řízení uvádí početní přehledy o účastnících přijímacího řízení na UK dle různých kritérií, a to jako „přihlášky“ nikoliv jako „fyzické osoby“ vzhledem k tomu, že se uchazeči hlásí ke studiu i více než jednou přihláškou. Tato část je tvořena přehlednými tabulkami č. I - VI v Příloze I a následující částí textovou, která komentuje data uvedená v tabulkách vztahující se k termínu 31.10.2006.
2.1	Počet uchazečů o studium 			  			                 (Tab. Ia)
Na fakulty UK byly podány celkem 54492 přihlášky. Pro prezenční formu studia bylo zaregistrováno 47725  přihlášek – tj. 87,6 %, pro kombinovanou formu studia 6767 přihlášek – tj.12,4 %. Žen se přihlásilo do obou forem studia 35991 – tj. 66 %, cizinců 6063 – tj. 11 %.
Počet podaných přihlášek se v porovnání s minulým rokem téměř nezměnil (navýšení o 0,15 %). Tradičně největší zájem byl o studium na FF, nadále roste zájem o FSV a 1. LF. Výrazně (o cca 800) letos klesl počet přihlášek na PF.
2.2.	Počet uchazečů o studium, kteří neuspěli v přijímacím řízení                	     (Tab. Ib)
Tabulka přehledně uvádí počet uchazečů, kteří se dostavili k přijímacímu řízení, ale nebyli přijati ke studiu. Celkem nebylo přijato 27384 uchazečů – tj. 50,3 % z přihlášených. Do bakalářského studia nebylo přijato 13220 uchazečů – tj. 52 % z přihlášených, do navazujícího magisterského studia nebylo přijato 780 uchazečů – tj. 20,7 % z přihlášených, do nestrukturovaného magisterského studia nebylo přijato 13099 uchazečů – tj. 56,2 % z přihlášených a do doktorského studia nebylo přijato 285 uchazečů – tj. 14,3 % z přihlášených.
Tyto počty "neúspěšných" uchazečů odrážejí do značné míry omezené kapacitní možnosti jednotlivých fakult. 			
2.3.	Počet uchazečů o studium, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce                 (Tab. Ic)
Část přihlášek, které uchazeči podávají ke studiu, zůstává nerealizovaná, neboť se uchazeči k přijímacímu řízení z různých důvodů nedostaví. Ke snížení tohoto počtu výrazně přispívá koordinace termínů přijímacích zkoušek do příbuzných studijních oborů.
V letošním roce jich bylo zaznamenáno celkem 9765, z toho 4412 do bakalářských studijních programů, 758 do navazujících magisterských studijních programů, 4489 do nestrukturovaných magisterských studijních programů a 106 do doktorských studijních programů. Ve vztahu k počtu přihlášek podaných do jednotlivých typů studijních programů je to 17,4 % u bakalářského, 20,1 % u navazujícího magisterského, 19,2 % u nestrukturovaného magisterského a 5,3 % u doktorského typu, z celkového počtu podaných přihlášek je to 17,9 %. 
2.4.	Přehled o počtu uchazečů přihlášených  a přijatých ke studiu                 (Tab. IIa-IIe)
Tabulky obsahují detailní analýzu základních údajů sledovaných v přijímacím řízení podle jednotlivých typů studijních programů a sumář všech  typů.
Do bakalářského studia se přihlásilo 25397 uchazečů, přijímacího řízení se zúčastnilo 20985 a přijato bylo 7765 uchazečů - t. j. 37 % ze zúčastněných, event. 30,6 %  z přihlášených.
V porovnání s loňským rokem je zvýšení počtu přijatých uchazečů (o cca 1300) odpovídající opět zvýšenému počtu přihlášených uchazečů (o cca 4500). 

  
Do navazujícího magisterského studia se přihlásilo 3769 uchazečů, přijímacího řízení se zúčastnilo 3011 a přijato bylo 2231 uchazečů - t. j. 74,1 % ze zúčastněných, event. 59,2 % z přihlášených.
V porovnání s loňským rokem se výrazně zlepšil poměr přijatých vůči zúčastněným z cca 60 % na cca 74 %.

Do nestrukturovaného magisterského studia se přihlásilo 23332 uchazečů, přijímacího řízení se zúčastnilo 18843 a přijato bylo 5744 uchazečů - t. j. 30,5 % ze zúčastněných, event. 24,6 % z přihlášených.
V porovnání s loňským rokem se opět snížil počet přihlášených a tomu úměrně počet přijatých uchazečů, což odpovídá stále klesající nabídce studijních programů tohoto typu. 

Do doktorského studia se přihlásilo 1994 uchazečů, přijímacího řízení se zúčastnilo 1888 a přijato bylo 1603 uchazečů - t. j. 84,9 % ze zúčastněných, event. 80,4 % z přihlášených.
V porovnání s loňským rokem se počet přihlášených uchazečů zvýšil jen nepatrně, poměr přijatých uchazečů vůči přihlášeným se zvýšil o cca 4 %.

Celkem se ke studiu přihlásilo 54492 uchazeči, přijímacího řízení se zúčastnilo 44727 a přijato bylo 17343 uchazeči - t. j. 38,8 % ze  zúčastněných, event. 31,8 % z přihlášených.
V porovnání s loňským rokem se poměr přijatých vůči zúčastněným zvýšil o 2 %, zatímco počet přihlášených se zvýšil pouze o 0,15 %
2.5.	Četnost přihlášek podaných k přijímacímu řízení				    (Tab. III)
Údaje uvedené v tabulce ukazují, že cca 30 % uchazečů o studium se hlásí do více než jednoho studijního programu, resp. oboru. Počet těchto uchazečů s větší násobností přihlášek klesá.   
2.6.    Počet  uchazečů  přijatých  ke studiu děkanem a rektorem			     (Tab. IV)
Tato tabulka uvádí celkový přehled o přijatých uchazečích, s uvedením počtu uchazečů přijatých rektorem v rámci přezkumného řízení, podle struktury studijních programů a formy studia. 
Přijato bylo celkem 17343 uchazeči, což je oproti loňskému roku, kdy bylo ke studiu přijato 16495, o 848 uchazečů více – tj. nárůst o 5,1  %. 
2.7.	Rozdíl mezi přijatými uchazeči o studium - fyzickými osobami a přijatými uchazeči    o  studium – přihláškami							      (Tab. V)
V tabulce je uveden počet uchazečů přijatých vícenásobně na jednotlivé fakulty (poslední sloupec) jako rozdíl mezi „fyzickými osobami“ a „přihláškami“. Tabulka uvádí i součet za fakulty a UK (poslední dva řádky tabulky). Na UK bylo přijato celkem 3139 studentů ke studiu více než jednoho studijního programu, resp. oboru, což představuje 18,1 % všech uchazečů přijatých do 1. ročníku (v celkovém součtu „přihlášek“ za Fakulty a UK není z technických důvodů  zahrnut údaj za CERGE).   


2.8.	Porovnání základních ukazatelů přijímacího řízení za poslední roky   (Tab.VIa-VIc)
Počet přihlášených uchazečů – z  tabulky je patrný stále pokračující proces strukturovaného studia a stabilní rozvrstvení uchazečů v jednotlivých sledovaných ukazatelích, tzn. formách a typech studia atd.

Počet přijatých uchazečů - nárůst počtu přijatých uchazečů se promítl pouze do prezenční formy studia, přičemž do studijních programů určených absolventům středních škol, tj. do bakalářských a nestrukturovaných magisterských, byl přijat přibližně každý 3. uchazeč.

Počet žádostí o přezkum - klesl oproti předchozím dvěma rokům o cca 10 %, přestože počet zúčastněných uchazečů zůstal stejný. Posouzeno bylo 2721 žádostí a žádná z nich nebyla shledána jako odůvodněná, tudíž žádný uchazeč nebyl rektorem přijat. Toto vypovídá především o zvýšeném úsilí pracovníků fakult činných v přijímacím řízení o jeho korektní průběh. 






3. ČÁST STATISTICKÁ

Statistická část zprávy uvádí v souladu s vyhláškou MŠMT č. 343/2002 ze dne 11.7.2002  základní statistické charakteristiky všech částí písemných přijímacích zkoušek (viz Příloha II - část statistická) na všech fakultách UK v  uvedených termínech a předmětech do jednotlivých studijních programů. Každá písemná zkouška je charakterizována aritmetickým průměrem bodového zisku, směrodatnou odchylkou bodového zisku, minimem a maximem dosažených bodů, počtem uchazečů, procentem úspěšnosti, tj. procentem uchazečů přijatých ke studiu a řadou decilů. Data v tabulkách jsou pro jednotlivé fakulty univerzity doprovozena slovním komentářem, jak je uvedeno níže. 
O kvalitě přípravy písemných zkoušek svědčí mimo jiné i porovnání výsledků dosažených v různých variantách zadání písemné zkoušky ze stejného předmětu, pokud je psali uchazeči, kteří se hlásí na stejné fakultě na týž obor stejného studijního programu           a stejnou formu studia. Ze statistického hlediska není vhodné považovat za vzájemně srovnatelné, s ohledem na připravenost ke studiu, skupiny uchazečů, kteří konají přijímací zkoušku v náhradním termínu v porovnání s termínem řádným. To ostatně dokumentují některé dále uvedené výsledky. Pokud byli uchazeči přiřazeni k jednotlivým variantám zadání zkoušky skutečně náhodně, lze očekávat, že průměrné výsledky budou v takové situaci navzájem blízké. 
Při hodnocení toho, jaký mohou mít vliv nestejné průměrné výsledky dosažené              v jednotlivém předmětu, je třeba mít na zřeteli, že vlastní rozhodování se děje zpravidla podle celkového počtu bodů dosažených z několika písemných zkoušek (případně ústních zkoušek nebo středoškolského prospěchu). Ukazuje se, že se nahodilé výchylky v ne zcela stejné obtížnosti jednotlivých variant mohou eliminovat.
Při případném statistickém porovnávání variant stejné písemné zkoušky je  třeba dále uvážit neodmyslitelnou vlastnost statistického rozhodování - jeho právo na omyl ve formě falešně prokázaného rozdílu v předem zvoleném podílu rozhodování.
Výsledky zkoušek byly následně po jejich vyhodnocení, posouzení a rozhodnutí děkana fakulty zveřejněny na internetové stránce fakulty s tím, že byla věnována maximální pozornost tomu, aby k elektronicky zveřejněným údajům měl přístup pouze oprávněný zájemce. 

Katolická teologická fakulta – komentář
Do studijního programu Teologie ve všech typech bylo vyhlášeno 2. přijímací řízení v podzimním termínu.
Obor katolická teologie (Mgr.)
1) Písemný test (max. 50 bodů) – 1. kolo 
2) Pohovor o předpokladech ke studiu (max. 30 bodů) – 2. kolo
Maximální počet dosažitelných bodů v prvním kole: 50. Celkový počet bodů byl stanoven prostým součtem hodnocení jednotlivých částí. K postupu do druhého kola bylo třeba dosáhnout alespoň 30 bodů.
Maximální počet dosažitelných bodů: 80. Celkový počet bodů byl stanoven prostým součtem hodnocení jednotlivých částí. Ke studiu byl přijat uchazeč, který splnil podmínky přijímacího řízení a dosáhl alespoň 51 bodů.  
Bonifikace: Uchazeč, který získal v 1. kole přijímací zkoušky 40 a více bodů, byl přijat ke studiu bez účasti na 2. kole přijímací zkoušky.

Obor náboženské nauky (NMgr.)
1. Systematická teologie (max. 35 bodů)
2. Teologie a teorie církevní praxe (max. 35 bodů)
3. Bakalářská práce, motivace, jazykové znalosti (max. 30 bodů)
Maximální počet dosažitelných bodů: 100. Celkový počet bodů byl stanoven prostým součtem hodnocení jednotlivých částí. Ke studiu byl přijat uchazeč, který splnil podmínky přijímacího řízení a dosáhl alespoň 70 bodů.
Bonifikace: Absolvent bakalářského studijního programu teologie, obor náboženské nauky (KTF UK), který státní závěrečné zkoušky absolvoval s prospěchem „výborně“ nebo „velmi dobře“, byl na základě své žádosti přijat bez přijímacích zkoušek.

Obor náboženské nauky (Bc.)
1) Písemný test (max. 50 bodů) – 1. kolo 
2) Pohovor o předpokladech ke studiu (max. 30 bodů) – 2. kolo
Maximální počet dosažitelných bodů v prvním kole: 50. Celkový počet bodů byl stanoven prostým součtem hodnocení jednotlivých částí. K postupu do druhého kola bylo třeba dosáhnout alespoň 25 bodů.
Maximální počet dosažitelných bodů: 80. Celkový počet bodů byl stanoven prostým součtem hodnocení jednotlivých částí. Ke studiu byl přijat uchazeč, který splnil podmínky přijímacího řízení a dosáhl alespoň 51 bodů.  
Bonifikace: Uchazeč, který získal v 1. kole přijímací zkoušky 40 a více bodů, byl přijat ke studiu bez účasti na 2. kole přijímací zkoušky.

Obor dějiny křesťanského umění (Bc.)
1. V prvním kole byly vědomostním a talentovým testem zjištěny základní předpoklady studenta ke studiu. Test měl tři části:
a) Znalostní (max. 20 bodů)
b) Prověření schopnosti prostorového vidění (max. 15 bodů)
c) Prověření znalosti uměleckohistorického materiálu (max. 15 bodů)
Maximální počet dosažitelných bodů v prvním kole: 50. Celkový počet bodů byl stanoven prostým součtem hodnocení jednotlivých částí. K postupu do druhého kola bylo třeba dosáhnout alespoň 20 bodů.
2. Ve druhém kole absolvoval uchazeč ústní pohovor (max. 50 bodů), v němž byla prověřována
a) znalost základní uměleckohistorické literatury, kterou uchazeč přečetl,
b) znalost křesťanských památek regionu, v němž žije, znalost památek Prahy a sbírek Národní galerie.
Maximální počet dosažitelných bodů ve druhém kole: 50. Celkový počet bodů byl stanoven prostým součtem hodnocení jednotlivých částí.
Maximální počet dosažitelných bodů celkem byl 100. Nutný, nikoliv však postačující, bodový zisk pro možnost přijetí byl 60 bodů, přijímalo se 70 uchazečů a dále všichni, kteří dosáhli stejného počtu bodů, jako uchazeč na 70. místě. 

Obor dějiny křesťanského umění (Mgr.)
1. První kolo se nekonalo, všichni uchazeči splnili podmínky bonifikace.
2. Ve druhém kole absolvoval uchazeč ústní pohovor (max. 50 bodů), v němž byla prověřována schopnost uchazeče k magisterskému studiu, orientace v oboru především z hlediska metodologického, dějin křesťanského umění a znalosti literatury na základě vlastního studia uchazeče. Uchazeč předložil též svou bakalářskou práci. Pohovor byl zaměřen též na uchazečovu představu o specializaci v rámci magisterského studia, event. o tématu magisterské práce.
Maximální počet dosažitelných bodů: 100. Celkový počet bodů byl stanoven prostým součtem hodnocení jednotlivých částí. Ke studiu byl přijat uchazeč, který splnil podmínky přijímacího řízení a dosáhl alespoň 70 bodů.
Bonifikace: Absolvent bakalářského studijního oboru dějin křesťanského umění KTF UK, který složil během bakalářského studia zápočty z latinského jazyka, nemusel psát příslušný test a byl mu uznán plný počet bodů. Absolvent bakalářského studijního oboru dějin umění KTF UK, který kontinuálně pokračoval do magisterského studia dějin umění a obhájil úspěšně bakalářskou práci  a úspěšně složil bakalářské zkoušky v prvním termínu nemusel psát písemný vědomostní test (byl mu uznán plný počet bodů) a mohl absolvovat pouze ústní část přijímací zkoušky.
Evangelická teologická fakulta – komentář
Přijímací zkoušky na všechny obory otevírané na UK ETF jsou jednokolové, složené z písemné a ústní části. Písemnou část konají v daném oboru všichni uchazeči současně, testy jsou anonymní.
V roce 2006 se přijímací zkoušky konaly v termínech 6.-7. 6. (magisterský studijní obor Evangelická teologie a bakalářský studijní obor Teologie křesťanských tradic) a 19.-22. 6. (bakalářský studijní obor Pastorační a sociální práce). Náhradní termín byl pro všechny obory společný – 29. 6.
Pro obory Evangelická teologie a Teologie křesťanských tradic byl vyhlášeno 2. přijímací řízení - termín přijímacích zkoušek – 11. 9.
Základním kriteriem je uspět v přijímací zkoušce (požaduje se zpravidla minimálně 50% úspěšnost v každé části zkoušky) – a pokud počet úspěšných uchazečů přesáhne předpokládaný počet přijatých, umístit se do příslušného místa – kritériem umístění je získaný počet bodů.
Husitská teologická fakulta – komentář
Typ přijímacího řízení - jednokolové, složené ze dvou částí (písemné a ústní), přičemž 1. část nebyla vyřazovací. Písemná část se skládala ze znalostního a jazykového testu, ústní částí byl pohovor, zaměřený na motivaci ke studiu a vybraný obor.
Řádný termín přijímacího řízení:  
- písemná část pro všechny obory v jeden den - 16.6.2006
- ústní část po oborech - 20. až 23.6.2006
Náhradní termín pro všechny obory v jeden den-29.6.2006
Základní kritérium pro přijetí pro všechny obory:
bodový výsledek přijímací zkoušky a pořadí uchazeče na tom kterém oboru.
Právnická fakulta – komentář
	Přijímací řízení se uskutečnilo  v řádném termínu v sobotu 10.6.2006 v jeden časový úsek  mimo budovu fakulty. Uchazeči, kterým byla povolena ústní forma přijímací zkoušky, ji vykonali 10.6.2006 v budově PF UK. Uchazečům, kteří se z vážných důvodů nemohli zúčastnit v řádném termínu bylo umožněno vykonat přijímací zkoušku v náhradním termínu 20.6.2006 mimo budovu PF UK.
Přijímací zkouška byla jednokolová a  měla pouze písemnou formu.  Test složený z několika částí prověřoval znalosti všeobecného přehledu, zejména historie, politického zeměpisu, kultury, politických reálií, filozofie, ekonomie, sociologie, základních právních pojmů, schopnosti logického úsudku a analýzy textu. Odpovědi na jednotlivé otázky byly vyhodnoceny přidělením bodů. Test byl vytvořen tak, aby z maximálně dosažitelného počtu bodů v zásadě připadla cca 1/3 bodů na otázky ze znalostního testu, cca 1/3 na otázky zkoumající logický úsudek a analýzu textu a cca 1/3 na otázky prověřující obecné předpoklady k vysokoškolskému studiu. Vyhodnocení testu bylo anonymní. Celkově dosažený počet bodů v testu byl dán součtem uchazečových bodů v jednotlivých částech testu.
V přijímacím řízení byly též zohledněny výsledky maturity - za prospěch s vyznamenáním.  Uchazečům  byl připočteno 5 bodů. Takto byly připočteny body i za maturitu s vyznamenáním konanou v cizině (bylo nutné doložit nostrifikaci – kromě Slovenské republiky). Do výsledků přijímacích zkoušek byly dále započteny i státní nebo mezinárodně uznávané zkoušky z cizích jazyků (angličtiny, francouzštiny, italštiny, němčiny, ruštiny nebo španělštiny, od úrovně B2 včetně, podle Evropského referenčního rámce), rovněž přičtením 5 bodů. Uchazeči s více složenými uznatelnými zkouškami byla bonifikována pouze zkouška jedna.
	Uchazeči byli ke studiu přijati výlučně na základě výsledku přijímací zkoušky a bonifikace.Do studia byli přijati uchazeči, kteří se podle počtu získaných bodů umístili na 1. až 600. místě a dále všichni, kteří dosáhli stejného počtu bodů jako uchazeč na místě 600, včetně absolventů – účastníků kurzu CŽV. Hranice pro přijetí byla stanovena přijímací komisí na 64 bodů. 

1. lékařská fakulta – komentář
Popis přijímací zkoušky:
Přijímací řízení probíhá téměř u všech oborů pouze na základě vyhodnocení testů, výjimkou je pouze obor adiktologie, u kterého je přijímací řízení doplněno také pohovorem, jehož cílem je mimo jiné zjistit motivace a osobnostní dispozice pro výkon tohoto povolání  Studie, které jsme si nechali vypracovat, ukazují, že na bázi testů, které používáme,  jsou vybíráni studenti s lepšími předpoklady pro studium než u testů jiného typu.  Jsou to znalostní testy obsahující 100 otázek ze třech uvedených profilových předmětů. Otázky, které se v testech objeví, jsou vybírány z tisíců otázek publikovaných v materiálech pro uchazeče.
Do magisterských programů všeobecné lékařství a zubní lékařství přijímáme část studentů také bez přijímacích zkoušek pouze na základě průměru všech známek, které student obdržel během středoškolského studia. Musí se jednat o absolventa předchozího školního roku. Jsou zahrnuty všechny známky ze středoškolského studia kromě známek z maturitní zkoušky. Je to údaj, který velmi dobře vypovídá o předpokladech studenta ke zvládnutí studia. Selekce na této bázi se nám velmi osvědčila. Máme vypracovány studie z nichž vyplývá, že takto vybraní studenti jsou nejúspěšnější.
 
Obor
Počet přihlášek
Přijatí
bez PŘ
Plán
Max.bodů
Body pro
přijetí

Řádný termín

Náhradní termín
Všeobecné lékařství        
2573
293
500
300
210
26.6.
11.7.
Zubní lékařství        
831
28
50
300
260
26.6.
11.7.
Ošetřovatelství - p. 
136

30
200
143
23.6.
11.7.
Adiktologie
72

35
195
90
23.6.
11.7.
Ergoterapie 
82

30
100
53
23.6.
11.7.
Fyzioterapie-Praha
355

30
100
94
23.6.
11.7.
Fyzioterapie-Mar.Lázně
53

25
100
94
23.6.
11.7.
Zdravotnická technika 
59

25
100
48
23.6.
11.7.
Zdravotnická technika         a informatika 
40

30
200
90
26.6.
11.7.
 
4201
321
755





Společným kriteriem ve všech oborech  je pořadník uchazečů sestavený na základě počtu bodů získaných v písemných testech. Podle naplánovaných počtů přijímaných v oboru pak jsou vybráni první uchazeči z tohoto pořadníku.

3.6.   2. lékařská fakulta – komentář
Všeobecné lékařství - zkouška byla dvoukolová: První kolo přijímací zkoušky - písemné testy z biologie, fyziky, chemie (celkem 75 otázek, každá otázka hodnocena 2 body) a dále písemný test všeobecných předpokladů pro studium medicíny (25 otázek, každá hodnocena 3 body), který zkoumá schopnost logické úvahy,  porozumění rozsáhlejšímu odbornému textu, schopnost odečítat údaje z grafů, prostorovou představivost a smysl pro postřehnutí detailů - absolvují všichni přihlášení uchazeči.
Druhé kolo přijímací zkoušky  - ústní pohovor - absolvují uchazeči, kteří dosáhnou nejlepších výsledků v prvním kole; je možné získat maximálně 100 bodů. Koná se před tříčlennou komisí pedagogických pracovníků fakulty. Uchazeč losuje 2 otázky; cílem této zkoušky je zjistit schopnost argumentace a obhájení vlastního názoru a zájem uchazeče o zvolený obor.
Řádný termín: 13. -  15. 6. 2006; 
Náhradní termín: 27. – 28. 6. 2006; 
Mimořádný termín: 6. – 7. 9. 2006. 
Uchazeči byli rozděleni do tří skupin. skupin podle vzdálenosti od Prahy. Počet uchazečů ve všech skupinách se nelišil a  testy v obou skupinách byly připraveny identicky. 
Specializace ve zdravotnictví, obor Fyzioterapie – navazující magisterský 
Zkouška byla jednokolová, písemný test obsahoval 100 otázek, každá otázka byla hodnocena dvěma body (max. počet bodů 200).
Řádný termín: 12. 6. 2006
Náhradní termín: 27. 6. 2006.
Mimořádný termín: 6. 9. 2006
Specializace ve zdravotnictví, obor Fyzioterapie  - bakalářský - zkouška byla dvoukolová:
První kolo přijímací zkoušky - písemný test z biologie, fyziky a chemie (celkem 60 otázek, každá otázka hodnocena 2 body) absolvují všichni přihlášení uchazeči.
Druhé kolo přijímací zkoušky - ústní pohovor - absolvují uchazeči, kteří dosáhnou nejlepších výsledků v prvním kole. Za ústní pohovor je možné získat maximálně 100 bodů; koná se před tříčlennou komisí pedagogických pracovníků fakulty. Uchazeč losuje 2 otázky; cílem této zkoušky je zjistit schopnost argumentace a obhájení vlastního názoru a zájem uchazeče o zvolený obor.
Řádný termín: 12. – 13. 6. 2006;
Náhradní termín: 27. – 28. 6. 2006; 
Mimořádný termín: 6. – 7. 9. 2006.
Ošetřovatelství,  obor Všeobecná sestra - Přijímací zkouška byla dvoukolová:
První kolo přijímací zkoušky - písemný test z biologie, fyziky a chemie  (celkem 60 otázek, každá otázka hodnocena 2 body) absolvují všichni přihlášení uchazeči. Pro postup do druhého kola musí uchazeč dosáhnout alespoň 40 bodů.
Druhé kolo přijímací zkoušky - ústní pohovor - absolvují uchazeči, kteří dosáhnou nejlepších výsledků v prvním kole; za ústní pohovor je možné získat maximálně 70 bodů. Koná se před tříčlennou komisí pedagogických pracovníků fakulty. Uchazeč losuje 2 otázky; cílem této zkoušky je zjistit schopnost argumentace a obhájení vlastního názoru a zájem uchazeče o zvolený obor.
Řádný termín: 15. - 16. 6. 2006;
Náhradní termín: 27. – 28. 6. 2006; 
Mimořádný termín: 6. – 7. 9. 2006  
Specializace ve zdravotnictví, obor Radiologický asistent - zkouška byla dvoukolová:
První kolo přijímací zkoušky - písemný test z biologie, fyziky a chemie  (celkem 60 otázek, každá otázka hodnocena 2 body) absolvují všichni přihlášení uchazeči. Pro postup do druhého kola musí uchazeč dosáhnout alespoň 40 bodů. 
Druhé kolo přijímací zkoušky - ústní pohovor - absolvují uchazeči, kteří dosáhnou nejlepších výsledků v prvním kole; za ústní pohovor je možné získat maximálně 70 bodů. Koná se před tříčlennou komisí pedagogických pracovníků fakulty. Uchazeč losuje 2 otázky; cílem této zkoušky je zjistit schopnost argumentace a obhájení vlastního názoru a zájem uchazeče o zvolený obor.
Řádný termín: 15. - 16. 6. 2006;
Náhradní termín: 27. – 28. 6. 2006; 
Mimořádný termín: 6. – 7. 9. 2006  

3.7.   3.lékařská fakulta – komentář
Program: Všeobecné lékařství
Zkouška je dvoukolová – písemná a ústní
1. kolo - písemný test z biologie, fyziky a chemie (celkem 90 otázek, každá otázka hodnocena 1 bodem). Z 1. do 2. kola postupuje prvních 300 uchazečů 
2. kolo - ústní zkouška: hodnocení všeobecného rozhledu, motivace ke studiu, interpretace odborného textu, schopnost samostatného úsudku (bodové hodnocení = kompozitní skór)
Program: Ošetřovatelství, obor: Všeobecná sestra
Zkouška je dvoukolová– písemná a ústní
1. kolo – písemný test z biologie, fyziky a chemie (celkem 90 otázek, každá otázka hodnocena 1 bodem). Z 1. do 2. kola postupuje prvních 60 uchazečů 
2. kolo: ústní: hodnocení všeobecné rozhledu a motivace ke studiu (max. počet bodů 15)
Program: Ošetřovatelství, obor: Zdravotní vědy
Zkouška je dvoukolová– písemná a ústní
1. kolo – písemný test z somatologie, ošetřovatelství a psychologie (celkem 90 otázek, každá otázka hodnocena 1 bodem)
Z 1. do 2. kola postupuje prvních 120 uchazečů, bonifikace praxe v oboru 
2. kolo: ústní zkouška: hodnocení všeobecné rozhledu (max. počet bodů 15)
Program: Specializace ve zdravotnictví, obor: Veřejné zdravotnictví - prezenční forma
Zkouška je jednokolová - písemný test z biologie, fyziky a chemie (celkem 90 otázek, každá otázka hodnocena 1 bodem)
Program: Specializace ve zdravotnictví, obor: Veřejné zdravotnictví – kombin. forma
Zkouška je jednokolová - ústní zkouška zaměřená na hodnocení všeobecného rozhledu, motivaci ke studiu, interpretaci odborného textu  a schopnost samostatného úsudku (bodové hodnocení = kompozitní skór).
Řádné termíny přijímacích:			5. - 6. 6., 9. 6, 20. 6., 26. 6.
Náhradní termín přijímacích zkoušek:	28. 6., 10. 7.
Rozdělení do jednotlivých skupin proběhlo dle programů/oborů, do jednotlivých poslucháren abecedně.

Lékařská fakulta v Plzni – komentář
Přijímací zkoušky na magisterské studijní programy Všeobecné lékařství a Zubní lékařství se konaly 12. 6. 2006 formou písemných testů z fyziky, chemie a biologie. V každém testu bylo 50 otázek – pouze jedna odpověď na každou otázku byla správná. Maximální počet bodů byl tedy 50 z každého předmětu. Testy byly počítačově vyhodnoceny, body z jednotlivých předmětů sečteny a bylo stanoveno pořadí uchazečů podle počtu dosažených bodů od nejlepšího k nejhoršímu. Výsledky maturitní zkoušky, výroční vysvědčení nebo absolvování různých druhů olympiád fakulta nezohledňuje. Náhradní termín přijímacích zkoušek se konal 29.6.2006 a mimořádný termín 1.9.2006. 
Studenti byli přijati podle pořadí úspěšnosti.

   Lékařská fakulta v Hradci Králové – komentář
Magisterské studium
Průběh:	- jednokolový v jednom dnu pro všechny uchazeče
Forma: 	- testy z biologie, somatologie (včetně základní latinské terminologie), fyziky a
                          chemie 
		- testy jsou s mnohočetným výběrem odpovědi 
Hodnocení:	a) testy (biologie, somatologie, chemie, fyzika) celkem       	85,0  %
		b) státní zkouška z jazyků nebo zahr. certifikát o jazykové
		    zkoušce (TOEFL, Cambridge)					  5,0   %
            	c) účast v  celostátním kole olympiád (mat., chem., biol.,
                            fyz.) či SOČ (mat., chem., biol., fyz.)				  5,0   %
                            umístění do 5. místa						10,0   %
                       	maximálně lze za tuto položku získat  10,0 %
Řádný termín přijím. zkoušky: 21. 6. 2006, náhradní termín: 29. 6. 2006
Podmínky pro přijetí bez přijímací zkoušky:
1) Uchazeč musel být absolventem denního studia střední školy v České republice ve školním    roce 2005/2006.
2) Průměr všech známek musel být do 1,10 včetně
	u čtyřletých středních škol se započítával průměr z konečných vysvědčení za 1.-3. ročník  a za pololetí 4. ročníku,

	u víceletých gymnázií se analogicky započítávaly výsledky za poslední čtyři roky studia (v posledním roce opět pouze první pololetí)

3) Uchazeč musel absolvovat tři ze čtyř profilových předmětů – biologie, fyzika, chemie,  
     matematika v délce alespoň jeden rok v posledních dvou letech studia.
Přijetí na základě přijímací zkoušky: uchazeči byli přijati dle stanovených kriterií podle nejlepších výsledků dle pořadí.

Bakalářské studium
Průběh:	jednokolový
Forma:           test z ošetřovatelství a somatologie 
Hodnocení:	test 100%
Řádný termín přijím. zkoušky: 22. 6. 2006, náhradní termín: 29. 6. 2006
Přijetí na základě přijímací zkoušky: uchazeči byli přijati dle stanovených kriterií podle nejlepších výsledků dle pořadí.
3.10   Farmaceutická fakulta – komentář
Popis přijímací zkoušky: přijímací řízení je jednokolové, přijímací řízení je pouze písemnou formou.
Přehled datum (termínů) pro řádný a náhradní termín: řádný termín 12. – 14.6.2006, náhradní termín  21.6.2006
Pravidla pro rozdělení do jednotlivých paralelních skupin: podle studijních programů/oborů a pak podle abecedy. Zároveň všichni uchazeči, kteří měli zároveň podanou přihlášku na Fakultu vojenského zdravotnictví, studijní program Farmacie byli pozváni na 1.den přijímacích zkoušek, tzn. na 12.6.2006.
FARMACIE v prezenční formě:
	Přijímací řízení  se koná z fyziky, chemie a biologie (včetně botaniky). Každý předmět je dán 50ti otázkami, tzn. že za písemnou část je možno získat max. 3 x 50 = 150 bodů. 
	K výsledkům přijímací zkoušky se připočítá hodnocení průměrného prospěchu v posledních čtyřech ročnících studia na střední škole - maximální zisk je zde 20 bodů.
	Dále se za 1/2 roku praxe v oboru započítává 1 bod, nejvýše však 5 bodů. 

Úspěšným řešitelům celostátního kola olympiády se započítává 5 bodů (započítává se pouze 1x).
ZDRAVOTNICKÁ BIOANALYTIKA v prezenční formě:
	Přijímací řízení se koná z chemie a biologie (bez botaniky). Každý předmět je dán 50ti otázkami, tzn. že za písemnou část je možno získat max. 2 x 50 = 100 bodů. 
	K výsledkům přijímací zkoušky se připočítá hodnocení průměrného prospěchu v posledních čtyřech ročnících studia na střední škole - maximální zisk je zde 20 bodů
	Dále se za 1/2 roku praxe v oboru započítává 1 bod, nejvýše však 5 bodů. 

Úspěšným řešitelům celostátního kola olympiády se započítává 5 bodů (započítává se pouze 1x).
ZDRAVOTNICKÁ BIOANALYTIKA v kombinované formě:
	Přijímací řízení se koná z chemie a biologie (bez botaniky). Každý předmět je dán 50ti otázkami, tzn. že za písemnou část je možno získat max. 2 x 50 = 100 bodů. 

K výsledkům přijímací zkoušky se připočítá bonifikace za praxi v oboru. Za každou ½ roku praxe v oboru se započítává 10 bodů, nejvýše však 60 bodů. 
ZDRAVOTNICKÁ BIOANALYTIKA v prezenční  formě:
	Přijímací řízení se koná z biochemie, analytické chemie, molekulární biologie a hematologie. Test je tvořen 100 otázkami, tzn. že je možno získat max. 100 bodů. 
Ke studiu byli bez přijímací zkoušky přijati ti uchazeči, kteří získali titul bakalář („Bc.“) v bakalářském studijním programu Zdravotnická bioanalytika a jejichž prospěchový průměr v bakalářském studiu byl nejvýše 2,50.


3.11. Filozofická fakulta – komentář
Typ přijímací zkoušky:
1) jednokolová: písemná – studijní obory Hudební věda, Latina, Řečtina, Archivnictví a pomocné vědy historické 
2) dvoukolová: I.kolo	- písemný test 
 II.kolo	– ústní zkouška - oborová
V případě, že se na bakalářský nebo magisterský nenavazující obor přihlásilo méně než 30 uchazečů, byla přijímací zkouška realizována pouze jako oborová – II.kolo přijímacího řízení. 
Termíny přijímacích zkoušek:
řádný termín:	I.kolo:	13.5. a 20.5. (talentové zkoušky), 27.5. a 29.5. – 2.6.
 		II. kolo	12.6. – 16.6.
náhradní termín:  26.6. – 28.6. (přidělený na základě řádně zdůvodněné a doložené žádosti)
V každém kole bylo možné získat maximálně 50 bodů; v jednokolové přijímací zkoušce maximálně 100 bodů. Do druhého kola k oborové zkoušce postoupil uchazeč, který v 1. kole získal nejméně 25 bodů a umístil se v pořadí odpovídajícím čtyřnásobku (je-li PPP 21 a více) nebo pětinásobku (je-li PPP 15-20) předem stanoveného předpokládaného počtu přijatých uchazečů (PPP).Přijat ke studiu byl uchazeč, který dosáhl pořadí odpovídajícího předpokládanému počtu stanoveného k přijetí; nutnou, nikoliv postačující podmínkou pro přijetí bylo získání minimálně 70 bodů v celkovém součtu. 
U oborů, které to umožnily, byla prominuta přijímací zkouška dle předem daných pravidel.
3.12. Přírodovědecká fakulta – komentář
Přijímací zkoušky do bakalářského studia
Systém přijímací zkoušky byl jednokolový. Přijímací zkoušky se konaly písemnou formou. V případě podání přihlášky ke studiu na dva a více bakalářských studijních oborů se shodnými předměty přijímací zkoušky uchazeč vykonal písemnou přijímací zkoušku ze shodného předmětu pouze jednou.
Obsahová náplň písemných přijímacích zkoušek vycházela z platných gymnaziálních učebnic vydaných v ČR, zařazeny byly navíc otázky zjišťující zájem o obor a schopnosti logického myšlení.
Kritéria hodnocení písemných přijímacích zkoušek - každý písemný test byl hodnocen max. 100 body, uchazeči byli přijati podle výše dosažených bodů na základě pořadí, a to až do naplnění kapacity fakulty. 
U oborů, které to umožnily, byla prominuta přijímací zkouška dle předem daných pravidel.
Termín přijímacích zkoušek: řádný 13.-16.6.2006 dle jednotlivých předmětů zkoušky, náhradní 3.7.2006.
Přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia
Přijímací zkoušky se konaly formou ústní. Každá ústní zkouška byla hodnocena max. 100 body, uchazeči byli přijati podle výše dosažených bodů na základě pořadí, a to až do naplnění kapacity fakulty.
U oborů, které to umožnily, byla prominuta přijímací zkouška dle předem daných pravidel.
Termín přijímacích zkoušek: řádný 19.-23.6.2006 dle jednotlivých studijních oborů, náhradní 3.7.2006. 
3.13.  Matematicko-fyzikální fakulta – komentář
Přijímací zkouška na bakalářské studium byla písemná a bylo možno ji skládat z fyziky, informatiky a matematiky. Uchazeč byl povinen skládat alespoň 2 zkoušky z těchto předmětů dle vlastního výběru. Pokud se rozhodl konat zkoušky ze všech tří předmětů, nejhorší výsledek se pro účely přijímacího řízení nezapočítával. Výsledky přijímacího řízení byly vyjádřeny bodovým ohodnocením.V případě, že si uchazeč podal na MFF více přihlášek, konal pouze jednu přijímací zkoušku. Výsledky přijímací zkoušky byly započteny na všechny studijní programy, na které si podal přihlášku.
Přijímací zkouška na navazující magisterské studijní programy byla písemná a uchazeč ji konal z těchto předmětů:

Studijní program
Obor
Předmět
Matematika
Neučitelské obory
Matematika (4 úlohy)
Informatika
Neučitelské obory
Informatika (4 úlohy)

Termíny na bakalářské a navazující magisterské studium byly jednotné. Řádný termín se konal 12. 6. 2006 a náhradní termín 29. 6. 2006.
Bakalářské studium – kriteria hodnocení
Maximální celková bodová hranice byla 100 bodů (tj. 50 bodů za každý předmět). Minimální bodová hranice pro přijetí na základě přijímací zkoušky (pokud uchazeč splnil ostatní podmínky požadované v přijímacím řízení) byla jednotná, a to 40 bodů ze 100 možných. Z každého předmětu byly zadány 4 příklady s vyznačením obtížnosti. To znamená, že v zadání byly uvedeny body za každý jednotlivý příklad.
Navazující magisterské studium – kriteria hodnocení
V písemné zkoušce byly zadány 4 úlohy s vyznačením jejich bodového hodnocení. Maximální celková bodová hranice byla 100 bodů. Minimální bodová hranice pro přijetí na základě přijímací zkoušky (pokud uchazeč splnil ostatní podmínky požadované v přijímacím řízení) byla 40 bodů ze 100 možných.
Fakulta umožnila za určitých okolností přijetí uchazečů ke studiu bez přijímací zkoušky. 

Pedagogická fakulta – komentář
Přijímací zkouška může být   jednokolová, dvoukolová nebo tříkolová. 
Talentová část zkoušky ověřuje talentové předpoklady pro studium oboru. 
Písemná část se skládá z příslušných předmětů stanovených pro studijní obor. 
Ústní část zkoušky přezkoumává předpoklady uchazeče ke studiu, jeho motivaci a splnění dalších podmínek k přijetí na studijní obor dle dispozic a kritérií stanovených pro jednotlivé obory.
Struktura přijímací zkoušky není pro všechny obory stejná, jednotlivé části jsou  určeny kritérii pro přijímání uchazečů ve vyhlášených oborech. 

1.
PS:  Talentové zkoušky z psychologie
        Náhradní termín talentové zkoušky z psychologie
PS a KS: Talentové zkoušky z  TV, HV a VV
                Náhradní termín talentových zkoušek z TV, HV a VV
 6.4. – 7. 4. 2006
18. 4. 2006
18. 4. – 21. 4. 2006
  8.5. – 12. 5. 2006
2.
KS:  Přijímací zkoušky písemné a ústní
       Náhradní termín písemných a ústních přijímacích zkoušek
22. 5. – 2. 6. 2006
21.6. – 22. 6. 2006
3.
PS:  Písemná část přijímací zkoušky včetně testu všeobecných 
        studijních předpokladů pro příslušné obory
        Ústní část  přijímací zkoušky
        Náhradní termín  písemných a ústních přijímacích zkoušek
  5. 6. – 9. 6. 2006

19. 6. – 23. 6. 2006
12. 7. – 13. 7. 2006

Celkem lze při přijímací zkoušce získat maximálně 100 bodů. Jednotlivá kola zkoušky jsou vyřazovací (v případě, že uchazeč získá v první části 0 bodů, nepostupuje k další části přijímací zkoušky). Uchazeči, kteří úspěšně složí všechny předepsané části přijímací zkoušky,  jsou dále hodnoceni  za předcházející praxi ve školství, kurzy, stáže či další aktivity a za výsledek maturitní zkoušky. Konkrétní bodové hodnocení je určeno kritérii pro přijímání uchazečů v jednotlivých oborech.
Ke studiu jsou přijati uchazeči s nejlepším bodovým ziskem v počtu, který odpovídá minimálnímu počtu přijímaných.
Fakulta sociálních věd – komentář
Součástí přijímacího řízení na všechny obory UK FSV je přijímací zkouška. Ta byla v tomto roce ve většině případů dvoukolová, písemná a ústní, jen ve třech případech (bakalářská ekonomie, bakalářská mediální studia - kombinované studium a bakalářská sociologie a sociální politika) jednokolová a to písemná. Součástí všech zkoušek je test z cizího jazyka, jinak jsou zkoušky obsahově diferencované po oborech a testují studijní předpoklady spolu se vstupními znalostmi do oborů.
Řádný termín přijímacích zkoušek – písemná část  bakaláři probíhala od 1.6. do 6.6., ústní část  v týdnu od 12.6. – 15.6. U navazujících magisterských oborů probíhala písemná část  8.6.  a 9.6., ústní část 15.6. a 16.6.
Náhradní termín přijímacích zkoušek byl 10. a 11.7.
Přijímáni jsou nejlepší uchazeči, kteří splňují minimální počet bodů pro přijetí a pro postup.
Fakulta tělesné výchovy a sportu – komentář
Popis přijímací zkoušky:
Přij. ZK musí absolvovat všichni uchazeči bez výjimky a nelze ji prominout. Na některé stud. obory jsou vícekolové.
TVS-jednoobor. a TVS-VT, TVS-dvouobor. se konají talent. přijím. zkoušky
Na všechny obory – TVS, MNG, FYZIO se konají písemné ZK (všeob. znal.a cizí jazyk). Obor ZPTVS  - pouze test odbor.znalostí
Termíny zkoušek:
Talentové –  řádný termín 22.-23. 4., 28.- 29. 4., náhradní termín 12.-13 .5.
Písemné – řádný termín – 5. – 13. 6., náhradní termín – 3.-4.7.
Kriteria hodnocení
Obor TVS-jednooborové stud. – v talentové části přij. ZK do 2. kola postupuje (podle pořadí) 300 nejlepších uchazečů v prez. formě studia, v kombin. formě postupuje 80 uchazečů.
Obor TVS-Vojenská tělovýchova – v talentové části přij. ZK do 2. kola postupuje (podle pořadí) 20nejlepších uchazečů v PF, v KF postupuje 20 nejlepších uchazečů.
Obor TVS-dvouoborové stud. – do další části přijímacích zkoušek postupují všichni uchazeči, kteří splní podmínky talentových zkoušek.
Obor MNG – uchazeči absolvují jednokolové přijímací řízení
Obor FYZIO - uchazeči absolvují jednokolové přijímací řízení
Obor ZPTVS - uchazeči absolvují jednokolové přijímací řízení.
Ke studiu nemohou být přijati uchazeči, kteří byli hodnocení z některé části přijímací zkoušky O bodů.
Fakulta humanitních studií – komentář
U bakalářského studijního oboru byla talentová přijímací zkouška jednokolová, sestávala z překladu cizojazyčného odborného textu do českého jazyka a odpovědí na otázky z předem zvolené četby. Uchazeči byli rozděleni do dvou řádných termínů dle volby cizího jazyka, případně druhého cizího jazyka a zvolené formy studia. V prvním termínu (22.4.2006) byli pozváni všichni uchazeči hlásicí se do kombinované formy studia, dále všichni uchazeči se zvoleným hlavním jazykem jiným než anglickým, a všichni uchazeči, kteří se rozhodli překládat ze dvou jazyků. V druhém termínu (29.4.2006) byli pozváni uchazeči se zvoleným jazykem anglickým, kteří překládali pouze z tohoto jazyka a kteří se zároveň hlásili na prezenční formu. Náhradní termín (17.5.206) byl pro všechny uchazeče společný. Podmínkou přijetí byl nenulový výsledek z obou částí a celkový počet bodů. Hranice pro přijetí byla 11 bodů. 

Přijímací řízení do všech navazujících magisterských oborů bylo vyhlášeno jako dvoukolové, u dvou oborů – Občanský sektor a Elektronická kultura a sémiotika bylo nakonec druhé kolo pro nízký počet dostavivších se uchazečů zrušeno. V prvním kole skládali všichni uchazeči zkoušku z anglického jazyka a písemný test z literatury k oboru, v druhém kole konali postoupivší ústní oborovou zkoušku. Podmínkou postupu do druhého kola bylo nenulové hodnocení z obou částí prvního kola. První kolo řádné přijímací zkoušky se konalo pro všechny obory v týdnu od 5. do 9.6.2006 (Řízení a supervize ve zdravotnických a sociálních organizacích – 5.6.2006, Občanský sektor – 7. a 8.6. 2006 - uchazeči rozděleni dle abecedy, Obecná antropologie – Integrální studium člověka – 6.6.2006, Genderová studia – 9.6.2006, Sociální a kulturní ekologie – 6.6.2006, Elektronická kultura a sémiotika – 8.6.2006). Druhé kolo probíhalo v posledním červnovém týdnu (Obecná antropologie, Genderová studia a  Sociální a kulturní ekologie – 26.6.2006, Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích – 26.6. a 27.6.2006 – uchazeči rozděleni dle zaměření (Supervize nebo Řízení). Náhradní termín byl pro všechny obory stanoven na 14.7.2006. 
Z důvodu nízkého počtu uchazečů byl pro obory Obecná antropologie – Integrální studium člověka, Sociální a kulturní ekologie a Elektronická kultura a sémiotika vypsán ještě další běh přijímacího řízení, přijímací zkoušky se konaly pro všechny obory 15.9.2006, náhradní termín 18.9.2006. Podmínky byly totožné se zkouškami konanými v červnu. 

3.18.  Závěrečné hodnocení statistické části 
Výsledky statistického hodnocení paralelních písemných zkoušek do naprosté většiny studijních programů, respektive oborů, byly srovnatelné, což svědčí o vyrovnanosti použitých souborů otázek jednotlivých zadání písemných testů. 
Přestože bylo u některých oborů dosaženo nestejného průměrného bodového zisku srovnatelných variant písemných zkoušek, i zde bylo přijetí založeno na komplexním hodnocení výsledků z několika předmětů, takže se vliv nestejných průměrných zisků oslabil. 




4. DOPORUČENÍ PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ V AKADEMICKÉM ROCE 2007/08


1.	Posilovat kvalitu přijímacího řízení rozšířením didaktického hodnocení souborů otázek k písemným přijímacím zkouškám na všechny studijní programy. Zvyšovat osobní zodpovědnost za kvalitu obsahu i organizace přijímacího řízení.
2.	I nadále koordinovat termíny přijímacích zkoušek v příbuzných oborech a maximálně tak zpřístupnit uchazečům možnost studia na Univerzitě Karlově v Praze. 
3.	Organizovat v největším možném rozsahu přijímací zkoušky v jediném řádném  a jediném náhradním termínu pro daný studijní program. Tímto způsobem přispívat k dosažení rovných podmínek pro uchazeče i ke zjednodušení organizace přijímacího řízení.
4.	Podporovat rozvoj doktorského studia zvýšením kvality přijímacího řízení. Standardní součástí přijímacího řízení je předložení vědeckého projektu vypracovaného uchazečem, resp. ve spolupráci se školitelem tam, kde je to možné.
5.	Otevřít v rámci racionalizace přijímacího řízení mezi příbuznými obory na Univerzitě Karlově v Praze diskuzi směrovanou k prostupnosti přijímacího řízení organizačními kroky i obsahovými úpravami testů.



















