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Bakalářské studium  

 

Polymerní materiály a kompozity (max. počet přijatých 25, studium v českém jazyce)  

 

Do tříletého bakalářského studijního oboru Polymerní materiály a kompozity budou uchazeči 

s úplným středním nebo úplným středním odborným vzděláním přijati bez přijímacích 

zkoušek. Na základě výsledků středoškolského studia bude sestaven pořadník a přijati budou 

ti, kteří se umístí v pořadí nejlepších do stanoveného maximálního počtu přijímaných 

studentů. Pořadník bude sestaven na základě studijního průměru, stanoveného ze známek 

na výročních vysvědčeních 1. – 3. ročníku a pololetním vysvědčení 4. ročníku střední školy.  

Při přijímacím řízení se také přihlíží k účasti a výsledkům chemické nebo matematické 

olympiády, účasti v celostátním kole SOČ, soutěži AMAVET a v soutěži  Chemiklání.  

V tomto studijním oboru jsou uchazeči přijímáni pouze do prezenční formy studia. 

 

 

Navazující magisterské studium  

 

Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví (max. počet přijatých 25, studium 

v českém jazyce) 

 

Do dvouletého magisterského studijního programu „Bioanalytická laboratorní diagnostika 

ve zdravotnictví“ budou přijati uchazeči s ukončeným bakalářským studijním programem 

připravující absolventy na profesi zdravotního laboranta nebo jiných bakalářských studijních 

programů s přírodovědným zaměřením, kdy však uchazeč musí doložit, že během 

bakalářského studia získal znalosti a dovednosti uvedené v § 3, vyhlášky č. 39/2005 Sb. 

Přijati budou studenti dle výsledků přijímacího řízení, které proběhne formou písemného 

testu. Na základě bodového ohodnocení bude sestaven pořadník a přijati budou ti studenti, 

kteří se umístí v pořadí nejlepších do stanoveného maximálního počtu přijímaných studentů. 

V tomto studijním programu jsou uchazeči přijímáni pouze do prezenční formy studia.  
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