PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO STUDIJNÍHO PROGRAMU NMGR. PSYCHOLOGIE JE OTEVŘENO

Termín a místo konání přijímací zkoušky: 10. září 2018 v 10:00, v prostorách Filozofické fakulty MU,
místo konání bude upřesněno
Přijímací zkouška: v prvním kole uchazeči absolvují od 10.00 oborový test, zahrnující znalosti z oblasti
psychologie. Na základě dosažených výsledků v testu budou následně úspěšní uchazeči zváni k ústní
zkoušce, která bude probíhat od 10.00 a bude zaměřena na ověření schopnosti kritického myšlení
v příslušném poznatkovém kontextu daného vědního oboru a současně bude formou pohovoru
mapovat i motivaci uchazečů ke studiu.
Písemný test bude zahrnovat 50 položek (s nucenou volbou) a obsahově bude pokrývat znalosti
z obecné psychologie, vývojové psychologie, sociální psychologie, psychologie osobnosti,
metodologie a statistiky, psychopatologie a neuropsychologie. Délka trvání testu bude 40 minut
a test bude administrován v počítačové formě.
Ústní pohovor bude mít komisionální povahu, komise sestává ze tří členů. Součástí ústní zkoušky
bude rozprava nad zvoleným psychologickým tématem, která bude zaměřena na schopnost uchazeče
kriticky uvažovat a integrovat poznatky ze základních psychologických disciplín. Dále bude pohovor
zaměřen na dosavadní odborné aktivity a výsledky uchazeče, na motivaci ke studiu, komunikační
dovednosti a osobnostní předpoklady k profesi psychologa.
Uchazeč předkládá zkušební komisi Bc. diplom ze studia psychologie (včetně diploma supplement),
autoreferát své bakalářské práce, seznam prostudované odborné literatury a životopis.
Kritéria přijímacího řízení: Aby uchazeč postoupil do druhého kola přijímacího řízení, musí
v písemném testu dosáhnout skóre min. 30 bodů (z 50). Výkon uchazeče v ústní části přijímací
zkoušky bude hodnocen v bodovém rozpětí od 0 do 50 bodů. Uchazeči budou přijímáni na základě
pořadí stanoveného tímto bodovým ohodnocením ve druhém kole přijímací zkoušky.
Výsledky přijímacího řízení budou uzavřeny neprodleně, tak aby mohly proběhnout zápisy
do studia, které se uzavírají 14. 9. 2018.
Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, kteří složili s výborným (A) či velmi dobrým (B)
prospěchem Státní bakalářskou zkoušku z jednooborového studia Psychologie. O prominutí
přijímací zkoušky žádají uchazeči prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.
S PŘÍPADNÝMI DOTAZY PROSÍM KONTAKTUJTE STUDIJNÍ ODDĚLENÍ
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