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Přijímací řízení – bakalářský stud. program 
Zdravotnická bioanalytika (prezenční studium)Zdravotnická bioanalytika (prezenční studium)

Přijímací řízení je jednokolové.
Písemná zkouška z chemie, biologie (bez botaniky) a všeobecných 
studijních předpokladůstudijních předpokladů.
Každý předmět - 30 otázek kvízového charakteru - max. 90 bodů.
K výsledkům se připočítává bonifikace úspěšným řešitelům 

l á íh k l l iád (5 b dů)celostátního kola olympiády (5 bodů). 

Pro ak. rok 2010/11 bude přijato 60 v pořadí nejlépe umístěných p j p j p ý
uchazečů.



Přijímací řízení – bakalářský stud. program 
Zdravotnická bioanalytika 
(kombinované studium)

Přijímací řízení je jednokolové, předpokládá se praxe v oboru.
Písemná zkouška z chemie, biologie (bez botaniky) a 
všeobecných studijních předpokladůvšeobecných studijních předpokladů. 
Každý předmět - 30 otázek kvízového charakteru - max. 90 
bodů.
K výsledkům se připočítává bonifikace za praxi v oboru (10 
bodů za půl roku praxe v oboru), max. 60 bodů.
Pro ak. rok 2010/11 bude přijato 60 v pořadí nejlépePro ak. rok 2010/11 bude přijato 60 v pořadí nejlépe 
umístěných uchazečů.



Přijímací řízení – navazující magisterský 
studijní program Zdravotnická bioanalytikaj p g y

Přijímací řízení je jednokolové, podmínkou je absolvování Bc. 
studijního programu kvalifikujícího pro práci zdravotního 
laboranta podle zákona 96.
Písemná zkouška z biochemie, analytické chemie, molekulární 
biologie a hematologie. Celkem 100 otázek kvízového 
charakteru - max. 100 bodů.
P k k 2010/11 b d řij t 30 ř dí jléPro ak. rok 2010/11 bude přijato 30 v pořadí nejlépe 
umístěných uchazečů.



Přijímací řízení – navazující magisterský 
studijní program Zdravotnická bioanalytikaj p g y

Přijímací řízení je jednokolové.j j j
Písemná zkouška z biochemie, analytické chemie, molekulární 
biologie a hematologie . g g
Celkem 100 otázek kvízového charakteru - max. 100 bodů.
Pro ak. rok 2007/8 bude přijato 30 v pořadí nejlépe umístěných p j p j p ý
uchazečů.
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