Informace k přijímacímu řízení do bakalářského studia na
Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií,
VUT v Brně
Pro studijní program Elektrotechnika elektronika, komunikační a řídicí technika (EEKR-B),
se přijímací zkouška skládá volitelně z kombinace předmětů matematika a fyzika, nebo
matematika a základy informatiky. Kombinaci předmětů si volí uchazeč až u přijímací
zkoušky.
Každý uchazeč si může doplnit chybějící vědomosti absolvováním přípravného kurzu
z matematiky nebo z fyziky, které budou ukončeny závěrečnou zkouškou s klasifikací.
Přípravné kurzy organizují a zajišťují ústavy matematiky a fyziky FEKT VUT. Studenti se
mohou přihlásit na jmenovaných ústavech do 1. 2. 2011.
Přijímací zkouška bude prominuta uchazeči o studium oboru programu EEKR-B, který
splní alespoň jednu z následujících podmínek:
a) absolvoval přípravný kurz z matematiky a dosáhl klasifikace nejhůře 3;
b) absolvoval přípravný kurz z fyziky a dosáhl klasifikace nejhůře 3;
c) maturoval z matematiky nebo fyziky a dosáhl klasifikace 1 nebo 2; pro prominutí
přijímací zkoušky není podstatné v jaké formě, části či úrovni maturitní zkoušky
byla klasifikace získána;
d) absolvoval Národní srovnávací zkoušky a dosáhl v testu z matematiky hodnocení
minimálně 60,0%;
e) absolvoval Národní srovnávací zkoušky a v testu obecných studijních předpokladů
(OSP, OSP Z) ve všech částech hodnocení minimálně 60,0%, nebo v rozšířeném
testu obecných studijních předpokladů (OSP R) hodnocení minimálně 60,0%
v prvních třech částech;
f) dosáhl na střední škole průměru známek lepšího než 2,00; údaj se vypočte jako
aritmetický průměr známek na závěrečném vysvědčení v 1., 2. a 3. ročníku a na
vysvědčení za první pololetí 4. ročníku.
g) vyhraje soutěž nebo olympiádu (matematika, fyzika), nebo se zúčastní konference
STUDENT EEICT pořádanou FEKT se středoškolským příspěvkem, který také ve
finálový den prezentuje formou posteru a diskuze s odbornou komisí.
Přihlášky lze podávat
papírovou formou,
elektronická přihláška – doporučujeme, protože se tak vyhnete zbytečné
korespondenci.
Přihláška se stává platnou v momentě zaplacení manipulačního poplatku.
-

Termíny přijímacího řízení pro akademický rok 2011/12
-

podání přihlášky do 31. 3. 2011,
přijímací zkoušky 28. 6. 2011.

