Změna podmínek přijímacího řízení u bakalářského oboru Molekulární a buněčná biologie
Uchazeči o studium ve studijním programu Molekulární a buněčná biologie budou přijímání ke studiu
na základě jejich průměrného prospěchu ze střední školy. Průměrný prospěch se vypočítává u
čtyřletých středních škol z vysvědčení za 2. pololetí za 1. až 3. ročník a z pololetního vysvědčení za 4.
ročník; u víceletých středních škol analogicky za poslední čtyři ročníky (v posledním ročníku opět
pouze první pololetí). Do průměrného prospěchu ze střední školy se tedy nezapočítává prospěch u
maturitní zkoušky a dále se nezapočítávají ani známky z chování či nepovinných předmětů. Průměrný
prospěch ze střední školy bude zaokrouhlen na dvě desetinná místa.
K ověření průměrného prospěchu ze střední školy uchazeči doloží úředně ověřené kopie příslušných
vysvědčení nebo průměrný prospěch ze střední školy (vypočtený dle kritérií popsaných výše)
potvrzený příslušnou střední školou (vytištěná zkrácená elektronická přihláška).
Vedle studijního prospěchu budou brány v úvahu prospěch z profilových předmětů (biologie a
chemie).
Na základě bodů; za průměrný prospěch ze střední školy (celkem 40 bodů, maximum 10 b za každý
rok studia), prospěchu z profilových (Bi, Ch) předmětů za všechny roky studia (maximum 5 b za
každý rok studia a profilový předmět); bude sestaveno pořadí uchazečů s tím, že ke studiu bude přijat
počet uchazečů s nejvyšším počtem bodů do naplnění plánované kapacity oboru.
Změna podmínek přijímacího řízení u bakalářského programu Biologie a ekologie
V prvním kroku bude z přihlášených uchazečů provedený výběr těch, kteří doložili ze střední školy
prospěch v biologii nejhůře za 2 ve všech ročnících, ve kterých byla na škole biologie vyučována.
Ve druhém kroku bude z této skupiny provedeno pořadí podle průměru známek za jednotlivé ročníky
s podmínkou, že celkový průměr za všechny ročníky střední školy nebyl horší než 2,20.
Ve třetím kroku budou z této skupiny preferováni uchazeči, kteří doloží účastnickými listy, nebo
diplomem účast alespoň v krajském kole biologické olympiády kategorie A+B, nebo účast v krajském
kole SOČ. Následně bude počet přijatých doplněn podle celkového průměru známek na celkový stav
30 uchazečů. Uchazeči budou vyzváni k doplnění požadovaných dokumentů a jejich zaslání na
studijní oddělení PřF UP.
Změna podmínek přijímacího řízení u bakalářského programu Biotechnologie a genové
inženýrství
Uchazeči budou vybírání na základě jejich výsledků ze SŠ. Jednoznačně definovaný způsob
vyhodnocení uchazečů bude stanoven na základě současného splnění těchto dvou podmínek:
1. průměrný prospěch ve všech ročnících SŠ ≦ 1,73
2. žádná posuzovaná známka z předmětů biologie a chemie nesmí být klasifikována stupněm „dobrý“
nebo horší.
Ze sestaveného pořadí uchazečů bude přijato 79 uchazečů s nejlepším průměrem a vyžadovaným
hodnocením v biologii a chemii.

