
SBÍRKA  ROZHODNUTÍ  A  OPATŘENÍ  DĚKANA  TF JU 
  

  

Číslo: 36                                                                                                                                                               

České Budějovice 16. 10. 2002 
  

  

OPATŘENÍ  DĚKANA  PRO PŘIJETÍ DO NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH 

STUDIJNÍCH PROGRAMŮ PRO ABSOLVENTY BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH 

PROGRAMŮ NA TF JU V AK.  ROCE  2002/2003 

  

1. Podle § 48 odst. 2 novelizovaného zákona o VŠ č. 111/1998 je podmínkou pro přijetí do 

navazujícího magisterského studijního programu absolvování bakalářského studijního 

programu. 

2. Pro ak.r. 2003/2004 je možné se přihlásit do dvou akreditovaných navazujících  

magisterských studijních programů v kombinované formě studia: učitelství náboženství a 

etiky a pastorační asistence. 

3. a.  Studenti s váženým studijním průměrem do 2.0 za 6 semestrů jejich dosavadního 

studia, kteří v únoru 2003 úspěšně absolvují bakalářský studijní program ve studijním 

oboru Náboženská výchova a etika, Pastorační a sociální asistent a získají titul Bc., 

mohou podat na studijní oddělení žádost o pokračování v  navazujícím magisterském 

studijním programu od začátku LS ak. r. 2002/2003, s tím, že jim dle článku 24 

Studijního a zkušebního řádu TF JU mohou být uznány předměty absolvované 

v předcházejícím ZS. Vyrozumění o vyřízení žádosti dostanou před začátkem LS po 

ukončení státnicových zkoušek.  

    b. Studenti s váženým studijním průměrem do 2.00 za 5 semestrů jejich dosavadního 

studia, kteří v červnu 2003 úspěšně absolvují bakalářský studijní program ve studijním 

oboru Náboženská výchova a etika, Pastorační a sociální asistent a získají titul Bc. 

mohou podat do 15.3. 2003 na studijní oddělení žádost o pokračování v  navazujícím 

magisterském studijním programu od začátku ak. r. 2003/2004. Vyrozumění o vyřízení 

žádosti dostanou v termínu stanoveném opatřením děkana pro přijímací řízení pro ak. r. 

2003/2004. 

   c.  Studenti, kteří mají horší vážený studijní průměr než 2.00 za 5 semestrů dosavadního 

studia, a chtějí pokračovat studiem v navazujícím magisterském studijním programu musí 

projít přijímacím řízením dle podmínek stanovených opatřením děkana pro přijímací 

řízení pro ak. r. 2003/2004.   

  

  

  

Toto opatření nabývá účinnosti 16. 10. 2002 

  

  

                                                                                                          Dr. Jiří Kašný, Th.D. 

                                                                                                                děkan  TF JU 
 


