Особливі умови прийому відповідно до § 8
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Вступний іспит
Термін подачі заявок:

до 31. 7. 2022

Дата проведення вступних
випробувань:

12. 9. 2022

Додаткова дата проведення
вступних іспитів:

22. 9. 2022, додатковий вступний іспит буде
проводитись для кандидатів які не зможуть
взяти участь у вступному іспиті 12.9.2022 з
поважних причин

Плата за дії, пов'язані з процедурою прийому, не стягується відповідно до ОР №
16/2022.

Інші важливі терміни
Термін підтвердження знання чеської:

до 12. 9. 2022

Термін документального підтвердження
отримання атестату повної загальної середньої
освіти:

до 31. 8. 2022

Термін документального підтвердження статусу
тимчасового захисту в ЧР:

Одночасно з поданням заявки,
тобто до 31.07.2022 року.

Інформація про процедуру прийому
Основна інформація для кандидатів на навчання чеською мовою
Все спілкування абітурієнтів з факультетом відбувається чеською мовою.
Умови прийому
Основними умовами прийому на навчання за програмою бакалаврату є:
1. Досягнення середньої освіти з атестатом про закінчення середньої школи; виконання
цієї умови заявник повинен засвідчити завіреною копією документа або, якщо
документ неможливо отримати, щиросердною заявою.
2. У рамках цієї спеціальної процедури заявник повинен довести, що має тимчасовий
захист у зв'язку зі збройним конфліктом в Україні (засвідчує візу терпіння D/VS/U або
візу тимчасового захисту D/DO/xxx); учасник повинен підтвердити виконання цієї
умови до 31.07.2022 одним із двох способів:
a) Претендент особисто пред'являє в проїзному документі штамп спеціальної візи /
візи тимчасового захисту, навчальний відділ зробить копію та зазначить, що
вона збігається з оригіналом, доповнить дату виготовлення копії та його/її
підпис.
b) Претендент надсилає просту копію печатки спеціальної візи / візи тимчасового
захисту в проїзному документі, із зазначенням, що вона відповідає оригіналу,
дати виготовлення копії та оригіналу власного підпису (підпис не потрібно
офіційно завіряти).
Для варіантів а) і б) з копій має бути видно, кому було надано тимчасовий захист, тобто
у випадку штампів спеціальної візи необхідно додати сторінку в проїзному документі з
даними про власника цього документа.
Частиною процедури прийому є також перевірка професійних та мовних здібностей
абітурієнтів.
1. Здібності спеціаліста перевіряються шляхом вступного іспиту.
2. Перевірка мовних здібностей – заявники повинні засвідчити адекватне знання
чеської мови шляхом складання іспиту з чеської мови рівня А2 для навчальних
програм, які не акредитовані в сфері педагогічної освіти, і рівня В2 для
навчальних програм в сфері педагогічної освіти, у Інституті мовних та
підготовчих студій Карлового університету (ÚJOP UK) або у Інституті чеської
мови Акаемії наук Чеської Республіки або шляхом підтвердження виконання
іспиту з державної мови з чеської мови в мовній школі з правом складання
іспиту з державної мови. Документ необхідно надіслати до навчального відділу
Факультету Математики і Фізики Карлового університету не пізніше 12 вересня
2022 року.

До навчання будуть допущені всі абітурієнти, які виконали необхідні умови. Крім того,
за навчальними програмами «Фізика», «Інформатика» та «Фінансова математика»
абітурієнтів необхідно розмістити в порядку вступників за даною програмою навчання
за балами, отриманими на фаховій частині вступного іспиту:
- до 20-го місця включно в порядку вступу на навчання за програмою «Фізика»,
- до 50-го місця включно в порядку вступу на навчальну програму «Інформатика»,
- до 25-го місця включно в рейтингу претендентів на навчальну програму "Фінансова
математика".
Очікується, що всі кандидати мають знання англійської мови, щоб деякі предмети
викладалися цією мовою.
Опис вступних іспитів та критерії оцінки
Для всіх навчальних програм (тобто фізика, загальна математика, фінансова
математика, математика для інформаційних технологій, математичне моделювання,
математика з акцентом на освіту, фізика з освітою, інформатика, комп'ютерні науки,
комп'ютерні ігри та програмування) цей іспит містить десять завдань, що перевіряють
передумови для навчання в Карловому університеті (логічне мислення, точність
вираження, математика шкільного рівня). Іспит має письмову форму. На кожне
завдання є п’ять можливих відповідей, і завдання – вказати, які правильні, а які –
неправильні. Час складання іспиту - 75 хвилин. За кожне завдання можна набрати 10
балів. Ліміт балів для складання фахового вступного іспиту – 40 балів із 100 можливих.
Іспит буде проводитися чеською мовою, також буде доступний переклад вступу на
англійську, українську та російську мови.
У випадку навчальної програми з інформатики у всіх її спеціальностях студент обирає
конкретну спеціалізацію до кінця другого року навчання.
Вступний іспит, проведений у додатковий термін, має таку ж форму і критерії оцінки,
як вступний іспит у належний термін. Причиною її проведення можуть бути лише
серйозні медичні причини, які повинні бути підтверджені медичними показаннями.
Рішення про надання дозволу на складання іспиту в альтернативний термін
приймається деканом з навчальної роботи.
На вступному іспиті забороняється списувати у інших претендентів і просити іншого
кандидата про допомогу у написанні іспиту. Такий акт вважається шахрайським і
підпадає під дію розділу 67 Закону № 111/1998 Sb. з поправками. Для проходження
вступного екзамену необхідно мати при собі письмове приладдя. Використання будьяких інших засобів під час вступного іспиту забороняється.
Вимоги до заяви
Процедура вступу починається з подачі заяви на факультет. Заява подається в
електронному вигляді через навчальну інформаційну систему Карлового
університету. Кожен кандидат може подати лише одну заяву. Заповнену
електронну заяву абітурієнт підтверджує в навчальній інформаційній системі та
надсилає в електронному вигляді. Електронну заяву не потрібно надсилати до
Карлового університету поштою.
Після заповнення електронної заяви кожен абітурієнт отримує ID-номер заяви
згенерований через інформаційну систему; цей номер повинен бути вказаний під
час спілкування щодо заяву з навчальним відділом.
До кожної поданої заяви на отримання ступеня бакалавра вступник має
якнайшвидше, але не пізніше 31 серпня 2022 надати завірену копію документу

про здобуття загальної середньої освіти з атестаційним іспитом. У випадку,
якщо вступник не має такого документа, він замінює його щиросердною заявою.
До тих пір, поки заявник не надасть документ про закінчену загальну
середню освіту (або документ про знання чеської мови), він не буде
прийнятий для навчання або запрошений для зарахування.
Якщо електронна заява не заповнена належним чином і не закрита, вважається,
що заява не була подана.

