Informace o konání přijímacího řízení pro AR 2020/2021
Termíny konání přijímacích zkoušek pro bakalářské studium:
-

řádné termíny vlastních přijímacích zkoušek – 30. 6. 2020
náhradní termíny vlastních přijímacích zkoušek – 20. 8. 2020
termíny přijímacích zkoušek zabezpečovaných společností www.scio.cz, s.r.o.:
7. 12. 2019, 8. 2. 2020, 7. 3. 2020, 4. 4. 2020. 1. 5. 2020 - zrušení povinnosti absolvovat
přijímací zkoušky u spol. www.scio.cz, s.r.o. S ohledem na vývoj situace kolem epidemie
Covid19, v souvislosti s opatřeními Vlády ČR a aktuálním zhoršením epidemiologické situace
v Moravskoslezském kraji schválil Akademický senát FVP SU v Opavě na svém zasedání dne
28. 5. 2020 v souladu se zákonem č. 188/2020 o zvláštních pravidlech pro vzdělávání
a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších
zákonů změnu podmínek přijímacího řízení pro AR 2020/2021, zrušení povinnosti
absolvovat v rámci přijímacího řízení test Obecných studijních předpokladů v rámci
Národních srovnávacích zkoušek u spol. www.scio.cz, s.r.o.

Termíny konání přijímacích zkoušek pro navazující magisterské studium:
-

S ohledem na vývoj situace kolem epidemie Covid19, v souvislosti s opatřeními Vlády ČR
a aktuálním zhoršením epidemiologické situace v Moravskoslezském kraji schválil
Akademický senát FVP SU v Opavě na svém zasedání dne 28. 5. 2020 v souladu se zákonem
č. 188/2020 o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce
2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů změnu podmínek přijímacího
řízení pro AR 2020/2021, zrušení povinnosti absolvovat vlastní přijímací zkoušku
organizovanou fakultou.

Termíny vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu:
-

bakalářské studium – 5. 6. 2020 – 21. 8. 2020
navazující magisterské studium – 4. 6. 2020 – 12. 6. 2020

Termíny vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání rozhodnutí:
-

červen – říjen 2020

Termíny a podmínky, za nichž uchazeč má možnost nahlédnout do všech svých materiálů:
-

červen – říjen 2020

po oznámení rozhodnutí

Termín skončení přijímacího řízení:
-

říjen 2020

