PŘÍKLAD PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY Z POHLEDU UCHAZEČE
Uchazeč Adam chce studovat učitelsky zaměřenou němčinu. Podrobné informace o programu
si dohledá na univerzitním webu. V prostředí elektronické přihlášky si v nabídce bakalářských
programů dohledá Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání. Zjistí, že němčinu může
studovat samostatně (jednooborové studium), nebo ji lze zkombinovat s dalšími programy
(sdružené studium, např. němčina+čeština, němčina+matematika atp.).
Adam si v rámci své přihlášky ke studiu němčiny může zvolit až 3 studijní plány. Současně
nastavuje preference studia těchto plánů, protože ve výsledku se bude moci zapsat pouze do
jediného studijního plánu (věřme, že bude v přijímacím řízení úspěšný). Konkrétní volba by tak
mohla vypadat třeba následovně: 1) preferovaná volba: němčina+dějepis, 2) druhá volba:
jednooborová němčina, 3) třetí volba: němčina+matematika.
Fakulta Adamovi nabídne zápis do nejvíce preferovaného studijního plánu, ve kterém byl
úspěšný. Adam se může ke studiu zvoleného programu zapsat v nadcházejícím akademickém
roce pouze jedenkrát. Pokud bude velmi úspěšný a teoreticky by byl přijat do všech třech
vybraných studijních plánů, obdrží nabídku zápisu do nejvíce preferovaného. Nemůže vybírat.
Volbu učinil předem v době podávání přihlášek - vyznačil své preference. Pokud svým
výsledkem na studium němčiny+dějepisu nedosáhne, ale na studium jednooborové němčiny
ano (druhá volba), pak obdrží nabídku zápisu právě do tohoto plánu.
A co když Adama vedle němčiny hodně baví už zmíněný dějepis? Vedle přihlášky do programu
Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání si založí jinou e-přihlášku ke studiu Dějepisu se
zaměřením na vzdělávání. Uvnitř této přihlášky může Adam opět využít možnosti označení až
tří různých studijních plánů a jejich preferencí. Pozor, pokud však Adam podá přihlášku ke
studiu němčina+dějepis, nemůže už podat přihlášku ke studiu dějepis+němčina. A tak vybere
např. dějepis+čeština, dějepis+zeměpis. Může vybrat maximálně tři plány, ale nemusí,
nechce-li.
Po skončení období pro sběr přihlášek už svou volbu a preference studijních plánů nemůže
Adam dodatečně změnit. Přejme mu tedy správnou volbu a v neposlední řadě hodně úspěchů
u přijímací zkoušky! Těšíme se na Adama v září při zahájení akademického roku!

