ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PRŮBĚHU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ROK 2011/2012
Navazující magisterský studijní program – N3921 Biomedicínská a klinická technika a
Biomedical and Clinical Technology
Informace o konání přijímacího řízení
prezenční
Vyhlášení přijímacího řízení pro ak. rok 2011/2012 : 4. 10. 2010
Ukončení přijímání přihlášek ke studiu:
31. 3.2011
Řádný termín zasedání přijímací komise:
5. 9.2011
Rozhodnutí o přijetí vydáno:
5. 9.2011
Ukončení přijímacího řízení pro ak.rok 2011/2012: 18.10.2011

v angličtině
14. 2. 2011
31. 5.2011
7. 6.2011
7. 6.2011

kombinované
4. 10. 2010
31. 3. 2011
27. 4.2011
27. 4. 2011
9. 9. 2011

Základní údaje (obor Přístroje a metody pro biomedicínu prezenční forma studia)
Všichni uchazeči byli přijímáni průběžně na základě dodaných dokladů (diplom nebo potvrzení o
úspěšném vykonání státní zkoušky v bakalářském studijním programu ) až do naplnění kapacity
přijatých uchazečů.
V průběhu přijímací řízení nenastala žádná situace, která by mohla uchazeče zvýhodnit nebo
ohrozit objektivitu přijímacího řízení.
Seznam přijatých i nepřijatých uchazečů byl zveřejněn na úřední desce fakulty a na www
stránkách prihlaska.cvut.cz. a na http://www.fbmi.cvut.cz/uchazeci/prijimaci-rizeni
Obor Přístroje a metody pro biomedicínu Prezenční forma
Ke studiu se celkem přihlásilo
73
Nedodalo potřebné doklady- nepřijato
15
Nepřijati z důvodů nedostatku kapacity
0
Celkem nepřijato
15
Přijato po přezkoumání rozhodnutí o
0
nepřijetí
Celkem přijato
58
Zapsalo se
33

Základní údaje (obor Appliances and methods for biomedicine studium v angličtině)
Obor se pro nízký počet uchazečů v akademickém roce 2011/12 neotevírá
kombinovaná forma
Ke studiu se celkem přihlásilo

1

Základní údaje (obor Systémová integrace procesů ve zdravotnictví prezenční forma
studia)
Všichni uchazeči byli přijímáni průběžně na základě dodaných dokladů (diplom nebo potvrzení o
úspěšném vykonání státní zkoušky v bakalářském studijním programu ) až do naplnění kapacity
přijatých uchazečů.
V průběhu přijímací řízení nenastala žádná situace, která by mohla uchazeče zvýhodnit nebo
ohrozit objektivitu přijímacího řízení.

Seznam přijatých i nepřijatých uchazečů byl zveřejněn na úřední desce fakulty a na www
stránkách prihlaska.cvut.cz. a na http://www.fbmi.cvut.cz/uchazeci/prijimaci-rizeni
Obor Systémová integrace procesů ve
zdravotnictví
Ke studiu se celkem přihlásilo
Nedodalo potřebné doklady- nepřijato
Nepřijati z důvodů nedostatku kapacity
Celkem nepřijato
Přijato po přezkoumání rozhodnutí o
nepřijetí
Celkem přijato
Zapsalo se

Prezenční forma
124
26
0
26
0
98
70

Základní údaje (obor Systémová integrace procesů ve zdravotnictví kombinovaná forma
studia)
Všichni uchazeči byli přijímáni průběžně na základě dodaných dokladů (diplom nebo potvrzení o
úspěšném vykonání státní zkoušky v bakalářském studijním programu ) až do naplnění kapacity
přijatých uchazečů.
V průběhu přijímací řízení nenastala žádná situace, která by mohla uchazeče zvýhodnit nebo
ohrozit objektivitu přijímacího řízení.
Seznam přijatých i nepřijatých uchazečů byl zveřejněn na úřední desce fakulty a na www
stránkách prihlaska.cvut.cz. a na http://www.fbmi.cvut.cz/uchazeci/prijimaci-rizeni
Obor Systémová integrace procesů ve
zdravotnictví
Ke studiu se celkem přihlásilo
Nedodalo potřebné doklady- nepřijato
Nepřijati z důvodů nedostatku kapacity
Celkem nepřijato
Přijato po přezkoumání rozhodnutí o
nepřijetí
Celkem přijato
Zapsalo se

V Kladně dne 18. 10. 2011

kombinovaná
forma
122
3
31
35
11
91
83

doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D.
proděkan pro pedagogickou činnost

