Příloha k přihlášce ke studiu na Farmaceutickou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové

Žádost o upuštění od konání přijímací zkoušky a
čestné prohlášení o pravdivosti údajů
➢ pro uchazeče, kteří budou konat Národní srovnávací zkoušky (NSZ; Scio)
Příjmení, jméno
Datum narození
Místo narození
Identifikační číslo přihlášky
Vysoká škola

Univerzita Karlova

Fakulta

Farmaceutická fakulta

Studijní program
Typ studijního programu

bakalářské*

Forma studia
*nehodící se škrtněte

prezenční

magisterské*

navazující magisterské*

Já, výše uvedený/á a níže podepsaný/á žádám o přijetí bez přijímací zkoušky (o upuštění od konání
přijímací zkoušky) z důvodu, že splňuji, nebo je předpoklad, že do termínu konání přijímací zkoušky splním
(zakroužkujte důvod, z jakého žádáte a případně, který dokládáte):
A)

dosáhl/a jsem nebo dosáhnu v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ; Scio) v testu
Přírodních věd (oddíly: Biologie, Chemie) celkový percentil stejný nebo vyšší než je hranice,
stanovená v podmínkách pro přijetí bez přijímací zkoušky. Celkový percentil je stanoven jako
průměr percentilů z jednotlivých oddílů.

B)

dosáhl/a jsem nebo dosáhnu v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ; Scio) v testu
Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo v jeho slovenské verzi Všeobecné študijné
predpoklady (VŠP) percentil stejný nebo vyšší než je hranice, stanovená v podmínkách pro přijetí
bez přijímací zkoušky. Celkový percentil je stanoven jako průměr percentilů ze všech oddílů testu
OSP.
Zároveň jsem absolvoval/a výuku předmětů chemie a biologie v délce alespoň jednoho roku v průběhu
posledních dvou let studia a nebyl/a jsem klasifikován/a známkou horší než 2 (velmi dobře/chvalitebně).
Jestliže jsem neabsolvoval/a předmět biologie, tak lze nahradit výsledky z předmětu biologie výsledky z
předmětu farmakologie.
NSZ jsem složil/a nebo budu skládat v kterémkoliv termínu ve školním roce 2021/2022.

Datum:

Podpis uchazeče:
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Příjmení, jméno:

Rodné číslo:

PŘÍLOHA k variantě A)
K žádosti z důvodu, uvedeného ve variantě A této žádosti, uchazeč nepřikládá žádnou přílohu, pouze
musí společnosti Scio poskytnout svůj souhlas k předání výsledků. Podrobnosti jsou zveřejněny na
www.scio.cz/nsz.
Požadavek o přijetí ke studiu bez konání přijímací zkoušky zaškrtne uchazeč na elektronické přihlášce.
PŘÍLOHA k variantě B)
Potvrzení střední školy:
Potvrzujeme, že výše uvedený/á student/ka naší školy absolvoval/a v průběhu posledních dvou let
studia výuku níže uvedených předmětů s tímto prospěchem:
předposlední rok studia
poslední rok studia
1. pololetí
2. pololetí
1. pololetí
CHEMIE
BIOLOGIE

Razítko školy
Datum vystavení potvrzení

Podpis oprávněné osoby

Toto uchazeč/ka doloží úředně ověřenými kopiemi vysvědčení z posledních dvou let studia střední
školy nebo Katalogovým listem potvrzeným střední školou.
Požadavek o přijetí ke studiu bez konání přijímací zkoušky zaškrtne uchazeč na elektronické přihlášce.
Poté vyplní tuto žádost, řádně ji doloží přílohami (jsou-li požadovány) a ihned po uzavření elektronické
přihlášky ji spolu s přílohami odešle na studijní oddělení fakulty.
Termíny testování, vzorové testy a podmínky přihlašování k NSZ jsou zveřejněny na www.scio.cz/nsz.
Svůj výsledek uchazeč fakultě nepředává. Výsledek uchazeče fakultě předává výhradně společnost
Scio. Každý uchazeč však musí společnosti Scio poskytnout svůj souhlas k předání výsledků (učiní tak
v rámci přihlášky na zkoušku).
Uchazeči, kteří splní podmínku umožňující přijetí bez vykonání přijímací zkoušky na základě NSZ před
termínem konání přijímací zkoušky, se k přijímací zkoušce nedostaví. Musí však obdržet před
termínem konání přijímací zkoušky oznámení děkana o splnění podmínek, umožňujících přijetí bez
konání přijímací zkoušky, a informaci o nutnosti a termínu doložení dokladu o absolvování
středoškolského studia.

Potvrzuji správnost údajů a pravost příloh:
Datum:

Podpis uchazeče:
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