Podmínky přijímací řízení FP TUL - KPP akademický rok 2021/2022

PEDAGOGICKÁ STUDIA
Písemný test
Podmínky pro prominutí
přijímací zkoušky
Podmínky pro přijetí
Způsob sestavení pořadí
uchazečů pro přijetí

Uchazeči konají písemný test obecných studijních předpokladů.
Bez přijímací zkoušky budou automaticky přijati uchazeči, kteří dosáhli
celkového průměru studia na střední škole do 1,25 včetně (výroční vysvědčení
z posledních čtyř ročníků, popř. pololetní v posledním ročníku, pokud střední
škola v době podání přihlášky nebyla dokončena).
Umístění se v pořadí vyhovujícím
Maximální bodové ohodnocení 100 b.
kapacitě programu
Podle dosažených bodů.

VYCHOVATELSTVÍ
Ústní pohovor
Podmínky pro přijetí
Způsob sestavení pořadí
uchazečů pro přijetí

Pohovor nad portfoliem uchazeče, projektem odborné práce a seznamem
odborné literatury včetně ověření znalostí z pedagogiky a psychologie na
úrovni bakalářského stupně studia pedagogicky zaměřených oborů.
Umístění se v pořadí vyhovujícím
Maximální bodové hodnocení 100 b.
kapacitě programu.
Podle dosažených bodů.

Obsahová náplň přijímací zkoušky a kritéria vyhodnocení (NMgr.)

UČITELSTVÍ
PRO 2. STUPEŇ
ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Anglický jazyk, Český jazyk a literatura,
Dějepis, Fyzika, Chemie, Informatika,
Matematika, Přírodopis, Občanská
výchova, Tělesná výchova, Zeměpis

Studium ve zvolené specializaci, jíž
je kombinace dvou různých
učitelských dvou oborů

Přijímací zkouška ověřuje znalosti v obou oborech zvolené specializace v
Písemný test z obou
rozsahu odpovídajícím profilu absolventa příslušných bakalářských oborů na FP
oborů zvolené
TUL. Požadavky pedagogicko-psychologické: Základní znalostní přehled a
specializace a pedagogiky orientace v tématech obecné pedagogiky, vzdělávací politiky ČR, dějin školství
a psychologie
a vzdělávání, obecné psychologie, vývojové psychologie, sociální psychologie a
základů didaktiky.
Přijímací zkouška bude prominuta uchazečům, kteří v akademickém roce
Podmínky pro prominutí 2021/2022 absolvují bakalářské studium ve studijních oborech se zaměřením
přijímací zkoušky
na vzdělávání odpovídajícím zvolené kombinaci, případně sdruženého studia
dvou příslušných studijních programů se zaměřením na vzdělání.
Maximální bodové
100 bodů v každém oboru kombinace, 50 bodů pedagogika a psychologie,
hodnocení
celkem maximálně 250 b.
Podmínky pro přijetí
Umístění se v pořadí vyhovujícím kapacitě programu.
Všichni uchazeči doloží potvrzení praktického lékaře o zdravotní způsobilosti;
Další podmínky
pro specializace s tělesnou výchovou je třeba předložit potvrzení od
tělovýchovného lékaře.
Způsob sestavení pořadí
Podle dosažených bodů.
uchazečů pro přijetí

UČITELSTVÍ
PRO STŘEDNÍ ŠKOLY
A 2. STUPEŇ
ZÁKLADNÍCH ŠKOL
Písemný test z obou
oborů zvolené
specializace a pedagogiky
a psychologie

Podmínky pro prominutí
přijímací zkoušky
Maximální bodové
hodnocení
Podmínky pro přijetí
Další podmínky
Způsob sestavení pořadí
uchazečů pro přijetí

Anglický jazyk, Český jazyk a literatura,
Dějepis, Informatika, Matematika,
Německý jazyk, Španělský jazyk, Tělesná
výchova, Základy společenských věd

Studium ve zvolené specializaci, jíž
je kombinace dvou různých
učitelských oborů

Přijímací zkouška ověřuje znalosti v obou oborech zvolené specializace v
rozsahu odpovídajícím profilu absolventa příslušných bakalářských oborů na
FP TUL. Požadavky pedagogicko-psychologické: Základní znalostní přehled a
orientace v tématech obecné pedagogiky, vzdělávací politiky ČR, dějin školství
a vzdělávání, obecné psychologie, vývojové psychologie, sociální psychologie a
základů didaktiky.
Přijímací zkouška bude prominuta uchazečům, kteří v akademickém roce
2021/2022 absolvují bakalářské studium ve studijních oborech se zaměřením
na vzdělávání odpovídajícím zvolené kombinaci, případně sdruženého studia
dvou příslušných studijních programů se zaměřením na vzdělání.
100 bodů v každém oboru kombinace, 50 bodů pedagogika a psychologie,
celkem maximálně 250 b.
Umístění se v pořadí vyhovujícím kapacitě programu.
Všichni uchazeči doloží potvrzení praktického lékaře o zdravotní způsobilosti;
pro specializace s tělesnou výchovou je třeba předložit potvrzení od
tělovýchovného lékaře.
Podle dosažených bodů.

