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poštovní poukázkou, kterou na vyţádání (telefonické, písemné, e-mailové) uchazeči o 

studium zašle poštou studijní oddělení Filozofické fakulty JU. 

 

4. Ke studiu bakalářských studijních oborů můţe být přijat uchazeč, který úspěšně vykonal 

maturitní zkoušku a v přijímacím řízení vyhověl předepsaným poţadavkům. Úředně 

ověřenou kopii maturitního vysvědčení musí uchazeč předat (osobně, nebo poštou) 

nejpozději do 30. 6. 2011 na studijní oddělení Filozofické fakulty JU. 

 

5. Přihlášku ke studiu uchazeči podávají na standardním formuláři přihlášky ke studiu na 

VŠ, nebo elektronickou cestou přes webovou stránku Filozofické fakulty JU (odkaz 

naleznou na webových stránkách fakulty www.ff.jcu.cz v části Informace pro uchazeče o 

studium). Písemná přihláška (v případě vyplnění elektronické přihlášky její vytištěná 

verze) musí být zaslána v uvedeném termínu, tj. do 15. 3. 2011, na adresu sekretariátu 

děkana Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Branišovská 

31a, 370 05 České Budějovice. 

 

6. Ke studiu bakalářských studijních oborů můţe být přijat uchazeč buď bez přijímacích 

zkoušek, nebo na základě výsledku Národních srovnávacích zkoušek (test obecných 

studijních předpokladů OSP Z) společnosti Scio. 

Uchazeči o kombinaci se studijním oborem Anglický jazyk a literatura (dvouoborové), 

kteří nevyhoví podmínkám pro přijetí bez přijímacích zkoušek, mohou být přijati na 

základě výsledku Národních srovnávacích zkoušek (test obecných studijních předpokladů 

OSP Z) společnosti SCIO a na základě písemné a ústní přijímací zkoušky z anglického 

jazyka, kterou absolvují v daných termínech na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity 

v Českých Budějovicích. 

 

 

Přijetí bez přijímacích zkoušek na základě prospěchu ze střední školy  

nebo úspěchu v SOČ 

 

7. Studijní výsledky musí být doloţeny úředně ověřenými kopiemi vysvědčení. Účasti 

v soutěţích je nutné doloţit úředně ověřenými kopiemi diplomů nebo osvědčení 

(úředně ověřenou kopií se rozumí kopie vyhotovená a ověřená notářem, resp. matrikářem 

obecního, resp. městského úřadu, nikoliv kopie potvrzená vedením střední školy).  

 

8. Pro přijetí bez přijímacích zkoušek je rozhodující celkový studijní průměr a průměr 

známek z profilujícího předmětu za tři ročníky studia předcházející ročníku, kdy 

uchazeč maturuje (tzn. za 1. - 3. ročník čtyřleté střední školy, v případě osmiletého 

gymnázia za 5. - 7. ročník, v případě šestiletého gymnázia za 3. - 5. ročník). 

 

9. Pro vypočtení celkového studijního průměru a průměru známek z profilujících předmětů 

se vyuţívají vysvědčení na konci ročníků. 

 

10.  Celkový studijní průměr je stanoven jako aritmetický průměr ze studijních průměrů 

jednotlivých ročníků (tzn., ţe nemusí být nutně dosaţeno průměru 1,50 v kaţdém 

jednotlivém ročníku). Studijní průměry jednotlivých ročníků jsou vypočteny ze všech 

předmětů (bez známek z chování a bez známek z nepovinných předmětů uváděných na 

zadní straně vysvědčení) za uzavřené tři ročníky (známky z pololetí se do průměru 

nezahrnují). 










