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OPATŘENÍ  DĚKANA  K PŘIJETÍ DO NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH 

PROGRAMŮ PRO ABSOLVENTY BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ  
  

  

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

navazujícího magisterského studijního programu absolvování bakalářského studijního programu. 

  

2. Pro akademický rok 2006/2007 je možné se přihlásit do dvou akreditovaných navazujících  

magisterských studijních programů v kombinované formě studia ve studijních oborech: Učitelství 

náboženství a etiky a Pastorační asistence. 

  

3. Pro studenty, kteří se stanou v akademickém roce 2005/2006 absolventy bakalářských studijních 

programů ve studijních oborech Náboženská výchova a etika, Pastoračně sociální asistent nebo 

Pastorační asistence na TF JU a budou chtít pokračovat v dvouletém magisterském studiu, které 

na ně navazuje, platí následující podmínky: 

     a. Studenti s váženým studijním průměrem do 2.0 za 6 semestrů dosavadního studia, kteří v 

únoru 2006 úspěšně absolvují bakalářský studijní program, mohou podat do 14. února 2006 na 

studijní oddělení TF JU žádost o pokračování v navazujícím magisterském studijním programu 

od začátku letního semestru roku 2005/2006, s tím, že jim dle článku 26 Studijního a 

zkušebního řádu JU mohou být uznány předměty absolvované v předcházejícím zimním 

semestru. Vyrozumění o vyřízení žádosti dostanou před začátkem letního semestru po 

úspěšném absolvování státních závěrečných zkoušek.  



     b. Studenti s váženým studijním průměrem do 2.00 za 5 semestrů dosavadního studia, kteří 

v červnu nebo září 2006 úspěšně absolvují bakalářský studijní program mohou podat do 15. 3. 

2006 na studijní oddělení TF JU žádost o pokračování v  navazujícím magisterském studijním 

programu od začátku akademického roku 2006/2007. Vyrozumění o vyřízení žádosti dostanou 

v termínu stanoveném opatřením děkana k přijímacímu řízení pro akademický rok 2006/2007 

resp. před začátkem akademického roku.  

     c. Studenti, kteří mají vyšší vážený studijní průměr než 2.00 za 6 resp. 5 semestrů 

dosavadního studia musí projít přijímacím řízením dle podmínek stanovených opatřením 

děkana k přijímacímu řízení pro akademický rok 2006/2007.   

  

4. Absolventi příbuzných bakalářských studijních programů na TF JU nebo na jiných vysokých školách, 

kteří chtějí pokračovat v navazujícím magisterském studiu v některém z nabízených studijních 

oborů na TF JU, který přímo nenavazuje na jimi absolvovaný bakalářský obor, musí projít 

přijímacím řízením dle podmínek stanovených opatřením děkana k přijímacímu řízení pro 

akademický rok 2006/2007. V případě přijetí podle charakteru absolvovaného bakalářského 

programu může garant oboru žádat doplnění předmětů nad rámec navazujícího studijního 

programu.   

  

Toto opatření nabývá účinnosti   13. února 2006 
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