Směrnice rektora 3/2013
Pravidla pro přijímací řízení, podmínky pro přijetí k prezenčnímu studiu a průběh přijímacího
řízení na akademický rok 2014/2015
Termín podání elektronické přihlášky
23. dubna 2014
25. června 2014
06. srpna 2014
15. září 2014
termín posledního kola přijímacích zkoušek bude stanoven dle přijatých přihlášek
Přijímací zkoušky proběhnou v termínech:
07. dubna 2014 – 1. kolo
09. června 2014 – 2. kolo
21. července 2014 – 3. kolo
05. září 2014 – 4. kolo
Poplatek za přijímací řízení:
500 Kč
Přijímací zkoušky AKCENT College pro akademický rok 2014/2015 jsou dvoukolové (písemné a
ústní). Písemná a ústní přijímací zkouška se skládají z částí stanovených pro jednotlivé obory
akreditačními materiály, tj.
obor Čeština jako cizí jazyk (maximální počet přijatých – 40)
a) jazykový test pro nerodilé mluvčí češtiny (požadovaná úroveň B2 podle Evropského referenčního
rámce)
(b) test studijních předpokladů
(c) ústní pohovor pro uchazeče úspěšné v písemné části přijímací zkoušky (prokazuje zájem o obor a
motivaci ke studiu; u uchazečů, kteří nejsou rodilými mluvčími, také úroveň mluvené češtiny
uchazeče)
obor Angličtina jako cizí jazyk (maximální počet přijatých – 90)
(a) jazykový test z angličtiny (požadovaná úroveň B2 podle Evropského referenčního rámce); studenti,
kteří složili mezinárodně uznávanou jazykovou zkoušku z angličtiny s osvědčením ne starším než 4
roky (např. FCE apod.), mohou požádat o prominutí jazykového testu
(b) test studijních předpokladů
(c) ústní pohovor pro uchazeče úspěšné v písemné části přijímací zkoušky (prokazuje zájem o obor a
motivaci ke studiu)
Testy studijních předpokladů budou zaměřeny na předpoklady ke studiu jazyka obecně a na
předpoklady ke studiu zvoleného jazyka konkrétního (češtiny nebo angličtiny).
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Průběh a organizace přijímací zkoušky:
1. Při prezenci ke každé části přijímací zkoušky se uchazeč prokazuje pozvánkou a platným
občanským průkazem (cestovním pasem v případě uchazečů – cizinců). Pokud uchazeč nepředloží
průkaz totožnosti, nebude moci přijímací zkoušku konat.
Doba trvání 1. kola (písemné) přijímací zkoušky je
na obor Čeština jako cizí jazyk jedna hodina;
na obor Angličtina jako cizí jazyk hodina a půl.
Prezence ke 2. kolu (ústní) přijímací zkoušky je po vyhodnocení výsledků písemných testů. U
prezence bude uchazeči sdělena přibližná hodina konání ústní zkoušky.
2. Uchazeč předloží studijnímu oddělení maturitní vysvědčení (originál nebo úředně ověřenou kopii)
nejpozději do 26. 9. 2014. Uchazeči, kteří absolvovali maturitní zkoušku na zahraničních školách (s
výjimkou SR), předloží nostrifikační doklad (doklad o uznání rovnocennosti vzdělání).
Rozhodnutí o přijetí může být uchazeči odesláno pouze na základě předložení dokladu o
ukončení středoškolského studia.
3. Pokud uchazeč žádá o prominutí části přijímací zkoušky z důvodu svého zdravotního handicapu,
musí tak učinit do čtrnácti dnů před termínem přijímací zkoušky (mail na adresu
sojkova@mail.akcentcollege.cz). Budova Akcent College je bezbariérová, přístup do místnosti, v níž
se bude přijímací řízení konat, je pro uchazeče, kteří mají problémy s mobilitou, bezproblémový.
4. V průběhu písemné přijímací zkoušky není možné:
a) čerpat z jakýchkoliv psaných, tištěných nebo elektronických zdrojů;
b) používat jakékoli elektronické přístroje (mobilní telefony je třeba během zkoušky vypnout).
Pokud dozor přistihne uchazeče při opisování nebo jiném pokusu o podvodné jednání, odebere
uchazeči testové materiály a učiní o tom zápis v příslušném formuláři.
5. V každém kole přijímací zkoušky lze získat maximálně 50 bodů.
Do druhého kola přijímací zkoušky postupuje uchazeč, který v 1. kole získal alespoň 25 bodů. Přijat
ke studiu je uchazeč s bodovým výsledkem, který odpovídá předpokládanému počtu studentů
stanoveného k přijetí na příslušný studijní obor.
6. Zkoušku v náhradním termínu může rektor povolit uchazeči, který o to (ze závažných a doložených
důvodů) požádá písemně a jehož žádost bude doručena referentce pro přijímací řízení nejpozději týden
po dni konání zkoušky v řádném termínu.
7. Nahlížení do písemných materiálů zakládajících rozhodnutí o přijetí /nepřijetí ke studiu je upraveno
takto:
a) uchazeči, kteří postoupili do 2. kola k ústní zkoušce, mohou do materiálů nahlížet v době konání
ústní části zkoušky;
b) uchazeči, kteří do 2. kola nepostoupili, mohou do materiálů nahlížet vždy týden následující po
termínů přijímacích zkoušek v úředních hodinách studijního oddělení AKCENT College.
O průběhu přijímacího řízení je veden příslušný protokol.
8. Písemné vyrozumění o výsledku přijímacího řízení - rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu - bude
uchazečům odesláno doporučeně na kontaktní adresu uvedenou na přihlášce nejpozději do deseti dnů
po vykonání přijímací zkoušky.
Spolu s rozhodnutím o přijetí budou zaslány informace týkající se zápisu. K rozhodnutí o nepřijetí
bude přiložen formulář žádosti o přezkum.
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9. Všichni uchazeči laskavě překontrolují všechny údaje uvedené na pozvánce k přijímací zkoušce
(jméno a adresa, resp. kontaktní adresa, studijní obor) a v případě nejasností budou kontaktovat
referentku pro přijímací řízení sojkova@mail.akcentcollege.cz.
Informace o přijímacím řízení též na www.akcentcollege.cz
Prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.
rektorka

V Praze dne 20. prosince 2013
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