Informace o přijímacím řízení do bakalářského studia prezenční
a kombinované formy studia v akademickém roce 2017/2018

Informace se podává v souladu s vyhláškou č. 343/2002 Sb., o postupu a podmínkách při zveřejňování
průběhu přijímacího řízení na vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů.
§ 1 Informace o přijímacích zkouškách
a) úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u
otázek s výběrem odpovědi správné řešení,
Přijímací zkouška citovaného akademického roku na Slezské univerzitě v Opavě, Obchodně
podnikatelské fakultě v Karviné (dále jen SU OPF v Karviné) měla písemnou formu a byla konána
pro všechny studijní programy a všechny studijní obory shodným způsobem. Jejím obsahem bylo
ověření znalostí uchazečů testem studijních předpokladů. Test studijních předpokladů se skládal ze tří
částí: ekonomie, společenský přehled a matematika. Pro každou část bylo připraveno 60 otázek, z nichž
se do testu znalostních předpokladů vybralo generátorem náhodných čísel 15. Každý student dostal tedy
jedinečnou variantu testu.
Kompletní znění testových otázek je k nahlédnutí na www stránkách Obchodně podnikatelské fakulty:
 ekonomie - http://www.opf.slu.cz/prijimacky/2017/test/bc_kek.pdf
 společenský přehled - http://www.opf.slu.cz/prijimacky/2017/test/bc_spol.pdf
 matematika - http://www.opf.slu.cz/prijimacky/2017/test/bc_mat.pdf
b) kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven výsledek přijímací zkoušky nebo její části,
včetně postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1
zákona o vysokých školách),
Vyplněný test studijních předpokladů byl skenován a následně softwarově vyhodnocen odpovědnými
pracovníky Ústavu informačních technologií. Kritéria pro vyhodnocení byla společná pro všechny
studijní obory a formy studia. V testu studijních předpokladů bylo možné celkem získat 450 bodů, každá
část testu byla hodnocena 150 body. Uchazeči přihlášení ke studiu v jednotlivých studijních oborech
pak byli na základě dosažených výsledků v testu seřazeni dle počtu dosažených bodů. Hlavní přijímací
komise SU OPF v Karviné pak stanovila počet přijímaných studentů v jednotlivých oborech a kolech
přijímacího řízení.
c) základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části uvedené v § 4
(v podrobnostech viz níže v §4)
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§ 2 Informace o termínech konání přijímacího řízení
1. kolo:
a) termín zahájení přijímacích zkoušek:
6. 6. 2017
termín ukončení přijímacích zkoušek:
7. 6. 2017
b) termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu:
od 8. 6. 2017
c) termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání rozhodnutí:
do 30 dnů
ode dne doručení žádosti o přezkoumání rozhodnutí
d) uchazeč měl možnost nahlédnout do svých materiálů majících význam pro rozhodnutí
o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých školách dne:
9. 6. 2017
e) termín skončení přijímacího řízení:
- bez přezkumu:
31. 8. 2017
- s přezkumy: dle rozhodnutí rektora Slezské univerzity v Opavě
31. 8. 2017
2. kolo:
a) termín zahájení přijímacích zkoušek:
6. 9. 2017
termín ukončení přijímacích zkoušek:
9. 10. 2017
b) termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu:
od 8. 9. 2017
c) termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání rozhodnutí: do 30 dnů ode dne
doručení žádosti o přezkoumání rozhodnutí
d) uchazeč měl možnost nahlédnout do svých materiálů majících význam pro rozhodnutí o přijetí
ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých školách dne:
16. 9. 2017
18. 9. 2017
11. 10. 2017
e) termín skončení přijímacího řízení:
- bez přezkumu:
6. 11. 2017
- s přezkumy: dle rozhodnutí rektora Slezské univerzity v Opavě
13. 11. 2017
§ 3 Informace o výsledcích přijímacího řízení
Obor

Počet
Počet
Dostavilo se Splnili
podaných podaných k přijímacím podmínky
přihlášek uchazečů zkouškám
pro
přijetí

Nesplnili
podmínky
pro
přijetí

Počet
uchazečů
přijatých
ke studiu

Celkový
počet
přijatých
uchazečů

Bankovnictví

56

55

48

37

13

37

37

Sociální
management

64

61

57

47

17

47

47

Veřejná ekonomika
a správa

130

126

121

101

26

101

101

Účetnictví a daně

122

117

96

68

41

68

68

Podniková
ekonomika a
management

628

610

515

384

223

384

384

67

56

23

56

56

Manažerská
85
80
informatika
Poznámka: Zdroj IS/STAG ze dne 15. 11. 2017
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§ 4 Požadavky na základní statistické charakteristiky
Základní statistické charakteristiky: výstup z IS/STAG ze dne 15. 11. 2017 je k dispozici na:
http://www.opf.slu.cz/prijimacky/2017/test/OPF_STATISTIKY_PR_2017_Bc.htm .

prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D., v. r.
děkan
15. 11. 2017
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