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V celouniverzitním Studijním informačním systému naleznete   veškeré podmínky přijímacího řízení všech studijních
programů . Níže jsou přímé odkazy na jednotlivé studijní programy:

Magisterské studium
•   Všeobecné lékařství  – písemný test z biologie, fyziky a chemie – počet otázek je 30 z každého předmětu, minimální

počet bodů za 1. kolo je 0, maximální počet bodů je 90.
Bodovou hranici pro postup do druhého kola určí děkan na základě výsledků prvního kola přijímací zkoušky.
Čas potřebný k vykonání písemné části přijímací zkoušky je 3 hodiny.

•   Všeobecné lékařství - studium v anglickém jazyce  -
•   Intenzivní péče - navazující studium  - písemný test z anatomie, fyziologie, patofyziologie, ošetřovatelství a základů

intenzivní péče. Test má celkem 50 otázek, minimální počet bodů za 1. kolo je 0, maximální počet bodů je 50.
Bodovou hranici pro postup do druhého kola určí děkan na základě výsledků prvního kola přijímací zkoušky.
Čas potřebný k vykonání písemné části přijímací zkoušky je 1 hodina a 40 minut.

Bakalářské studium
•   Fyzioterapie  - písemný test z biologie a fyziky – počet otázek je 30 z každého předmětu, minimální počet bodů

za 1. kolo je 0, maximální počet bodů je 60.
Bodovou hranici pro postup do druhého kola určí děkan na základě výsledků prvního kola přijímací zkoušky.
Čas potřebný k vykonání písemné části přijímací zkoušky je 2 hodiny.

•   Dentální hygiena  - písemný test z biologie a chemie – počet otázek je 30 z každého předmětu, minimální počet
bodů za 1. kolo je 0, maximální počet bodů je 60.
Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan na základě výsledků písemné části.
Čas potřebný k vykonání písemné části přijímací zkoušky je 2 hodiny.

•   Nutriční terapie  - písemný test z biologie a chemie – počet otázek je 30 z každého předmětu, minimální počet bodů
za 1. kolo je 0, maximální počet bodů je 60.
Bodovou hranici pro postup do druhého kola určí děkan na základě výsledků prvního kola přijímací zkoušky.
Čas potřebný k vykonání písemné části přijímací zkoušky je 2 hodiny.

•   Všeobecné ošetřovatelství  – písemný test ze základů biologie člověka, test má celkem 50 otázek, minimální počet
bodů za 1. kolo je 0, maximální počet bodů je 50.
Bodovou hranici pro postup do druhého kola určí děkan na základě výsledků prvního kola přijímací zkoušky.
Čas potřebný k vykonání písemné části přijímací zkoušky je 1 hodin a 40 minut.

Další související informace
•   Přihlášky ke studiu
•   Informace o studiu a přijímacím řízení pro akademický rok 2022/2023

http://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=info_fakulta&fak=11120&zobraz=Zobrazit
http://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=info_fakulta&fak=11120&zobraz=Zobrazit
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?id=9bfb789611d0e2fb8c85e4c7ca7d05c1&tid=1&do=detail_obor&id_obor=29004
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=29005
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?id=9bfb789611d0e2fb8c85e4c7ca7d05c1&tid=1&do=detail_obor&id_obor=29003
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?id=9bfb789611d0e2fb8c85e4c7ca7d05c1&tid=1&do=detail_obor&id_obor=29002
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?id=9bfb789611d0e2fb8c85e4c7ca7d05c1&tid=1&do=detail_obor&id_obor=29001
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?id=9bfb789611d0e2fb8c85e4c7ca7d05c1&tid=1&do=detail_obor&id_obor=29000
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?id=9bfb789611d0e2fb8c85e4c7ca7d05c1&tid=1&do=detail_obor&id_obor=28999
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•   Přijímání ke studiu dle § 49 odst. 3, zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách, v platném znění
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