Príloha 7
Návrh na preformuláciu Kritérií pre prijímacie konanie na FMFI UK pre AR 2012/2013,
menovite odsekov (1) a (3) článku 2 Magisterské štúdium a Tabuľky 3 :
(červeným je nový návrh)
-Absolventom bakalárskeho štúdia na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK, ktorí
ukončili bakalárske štúdium v akademickom roku 2011/2012 a uchádzajú sa o prijatie na
nadväzujúce magisterské študijné programy (tabuľka 3 v prílohe), prijímaciu skúšku nahrádza
štátna záverečná skúška/nahrádzajú výsledky štátnej záverečnej skúšky bakalárskeho štúdia
v príslušnom odbore.
Dôvod: Zdôraznenie skutočnosti, že úspešné zvládnutie štátnej skúšky na bc. štúdiu neznamená
automaticky prijatie na magisterské štúdium. Študenti boli zaskočení, keď po štátniciach(zväčša v
auguste) neboli prijatí.
-Absolventi bakalárskeho štúdia na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK, ktorí nespĺňajú
podmienku na prijatie bez prijímacích skúšok podľa ods. 1, ako aj absolventi bakalárskeho štúdia
na iných fakultách vykonajú prijímaciu skúšku v rozsahu učiva bakalárskeho študijného
programu, na ktorý magisterský študijný program nadväzuje (tabuľka 3 v prílohe). Rozsah učiva
je bližšie určený sylabami štátnej skúšky príslušného bakalárskeho študijného programu. Skúška
sa skladá z dvoch častí, písomnej a ústnej. Dekan môže na návrh garanta študijného programu
uchádzačovi odpustiť jednu alebo obe časti skúšky. Forma skúšky je uchádzačovi oznámená
v pozvánke na prijímaciu skúšku.
-Jazykom prijímacej skúšky je jazyk, v ktorom sa koná štúdium, na ktoré sa uchádzač prihlásil.
Prijímacie skúšky všetkých uchádzačov o magisterský študijný program Kognitívna veda sa
konajú povinne aj v anglickom jazyku.
Dôvod: Vzhľadom k charakteru študijného programu Kognitívna veda je potrebné, aby prijímacie
skúšky robili všetci uchádzači. Ich cieľom je testovať znalosť angličtiny ako aj motivovanosť
študenta pre tento interdiscplinárny magisterský program.

V tabuľke 3 nechať pre Kognitívnu vedu položku Nadväzuje na bakalársky študijný
program prázdnu.
Dôvod: Ak majú všetci uchádzači o Kognitívnu vedu, a teda aj bc. študenti FMFI UK, robiť
prijímacie skúšky, nesmie byť na prijatie študentov FMFI UK byť aplikovateľný odstavec (1) Čl.
2.
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