Vážení účastníci Navazujícího programu CŽV Veřejná správa,
rádi bychom Vám touto cestou poskytli několik důležitých informací týkajících se přestupu do
řádného studia po absolvování dvou semestrů celoživotního vzdělávání.
K tomu, aby bylo možné v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách ve znění
pozdějších předpisů a univerzitními pravidly obsaženými v čl. 2 odst. 3 Přílohy č. 4 Statutu
Masarykovy univerzity - Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském a magisterském studijním
programu a způsob podávání přihlášek upustit od konání přijímací zkoušky v rámci přijímacího
řízení, je nutné, abyste splnili tyto podmínky:
- získat nejméně 45 kreditů v předešlém akademickém roce (před akademickým rokem, v němž
podáváte přihlášku do řádného studia) nebo
- získat nejméně 30 kreditů v předešlém semestru (před semestrem, v němž podáváte přihlášku
do řádného studia - ve Vašem případě ji budete podávat ve druhém semestru CŽV)
- a zároveň dosáhnout celkem nejméně 60 kreditů za absolvované předměty odpovídající
studijním předmětům studijního programu, do něhož je podána přihláška k přijímacímu řízení.
Dovolujeme si Vás upozornit, že splnění těchto podmínek nelze prominout a je proto nutné,
abyste jejich splnění věnovali náležitou pozornost. Vzhledem k tomu, že přihlášku ke studiu
navazujícího magisterského studijního programu Veřejná správa se studijním oborem Veřejná
správa budete podávat v průběhu druhého semestru prvního ročníku celoživotního vzdělávání, je
nutné naplnit podmínku:
a) získání 30 kreditů za první semestr celoživotního vzdělávání a
b) dosažení 60 kreditů za první a druhý semestr celoživotního vzdělávání.
V rámci povinných předmětů v průběhu prvního semestru CŽV můžete získat 25 kreditů.
Doporučujeme Vám proto, abyste si pro první semestr CŽV zaregistrovali 2 povinně volitelné
předměty. Díky tomu budete mít možnost podmínku získání 30 kreditů naplnit. Obdobně bude
nutné postupovat také ve druhém semestru CŽV tak, abyste celkově za první a druhý semestr CŽV
získali minimálně 60 kreditů.

Přejeme Vám hodně úspěchů ve Vašem vzdělávání.
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