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Vyhláška o přijímacím řízení
1. Přijímací řízení ke studiu ve studijních bakalářských programech: Business Management i Softwarový vývoj a ve všech studijních
magisterských programech: Aplikovaná ekonomie a analýza dat i Softwarové inženýrství a big data se bude konat formou
přijímacího pohovoru.
2. Přijetí ke studiu na všech studijních programech bakalářského studia a programech magisterského studia je podmíněno úspěšným
absolvováním přijímacího pohovoru před přijímací komisí.
3. Přijímací pohovor je zaměřen na ověření toho, zda uchazeč o studium má předpoklady k úspěšnému absolvování studia, a dále je
zaměřen na tyto oblasti:
ověřit základní orientaci ve zvoleném studijním oboru,
ověřit základní znalost anglického jazyka formou rozhovoru.
4. Cílem přijímacího pohovoru je současně také ověření zájmu o studovaný program a s tím související úrovně motivace ke studiu.
5. Výsledek přijímacího pohovoru je posouzen přijímací komisí a zaznamenán jako komplexní zhodnocení předpokladů uchazeče ke
studiu.
6. Podle výsledku přijímacího pohovoru formuluje přijímací komise u každého uchazeče o studium doporučení pro rozhodnutí rektora
o výsledku přijímacího řízení.
7. O přijetí uchazeče ke studiu rozhoduje rektor s ohledem na doporučení přijímací komise.
8. O výsledku přijímacího řízení je každý uchazeč informován elektronicky na jeho uvedenou e-mailovou adresu uvedenou na
přihlášce a písemně nejpozději do 14 dnů po termínu přijímacího pohovoru.
9. Přijímací pohovory pro školní rok 2019/2020 se konají v termínech 11.06.2019, 20.06.2019, 22.08.2019, 03.09.2019,
10.09.2019, 19.09.2019 v sídle Unicorn College na adrese V Kapslovně 2/2767, Praha 3 Žižkov.
10. Škola zveřejní informaci o výsledcích přijímacího řízení v souladu s ustanovením § 3 vyhlášky MŠMT ČR č. 343 z 11. července
2002.
11. Tato vyhláška vstupuje v platnost dnem podpisu rektora Unicorn College Praha.

V Praze dne 9. prosince 2018
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doc. Ing. Jan Čadil, Ph.D.
Rektor

