VNITŘNÍ NORMA FILOZOFICKÉ FAKULTY UP

FF-B-21/02
Vnitřní norma Filozofické fakulty Univerzity
Palackého v Olomouci
Právo uchazeče nahlédnout do spisu
o přijímacím řízení 2021/2022

Obsah:
Garant:

Vnitřní norma upravuje pravidla umožňující nahlédnout každému
uchazeči o studium na Filozofické fakultě Univerzity Palackého
v Olomouci do spisu přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022.
děkan fakulty

Zpracovatel:

proděkan pro studijní a sociální záležitosti

Platnost:

dnem vydání

Účinnost:

22. 06. 2021
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Vnitřní norma Filozofické fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci
Právo uchazeče nahlédnout do spisu
o přijímacím řízení 2021/2022
Čl. 1
Lhůta od podání žádosti, termíny
1.

2.

Uchazeč má právo požádat o nahlédnutí do všech
materiálů obsažených ve svém spisu o přijímacím
řízení, které mají význam pro rozhodnutí o jeho
přijetí ke studiu na Filozofické fakultě UP. Fakulta
umožní uchazeči nahlédnout do spisu nejpozději
do 30 dnů ode dne, kdy o takové nahlédnutí
požádal.
V přijímacím řízení konaném pro akademický rok
2021/2022 stanovuji následující termíny:
12. 07. 2021–16. 07. 2021, 9–15 hod.

Čl. 3
Způsob nahlédnutí
1.

„Nahlédnutím“ se rozumí pročítání výše uvedených
materiálů a pořizování výpisků a kopií z nich (viz čl.
10 Řádu přijímacího řízení B1-17/2-HN).
Čl. 4
Osoba, které je umožněno nahlédnout

1.

Nahlížet do svého spisu o přijímacím řízení je
oprávněn pouze uchazeč, a to pouze ve vyhrazených
prostorách fakulty za přítomnosti děkanem
pověřeného zaměstnance.

Čl. 2
Vymezení materiálů k nahlédnutí
1.

„Materiály“ se rozumí veškeré materiály, jež byly
součástí či přílohou přihlášky, dále texty veškerých
písemných testů vypracované uchazečem včetně
jejich zadání, písemné hodnocení uchazeče
děkanem pověřenými hodnotiteli nebo jejich
formalizované poznámky, pokud jsou fakultou
vedeny, včetně hodnocení všech forem zkoušky.

Čl. 5
Délka doby nahlédnutí
1.

Uchazeč je oprávněn do svého spisu o přijímacím
řízení nahlížet po dobu nezbytně nutnou, nejvýše
však 30 minut.
Čl. 6
Závěrečná ustanovení
1.

V Olomouci dne 12. 06. 2021

Tato vnitřní norma nabývá platnosti dnem jejího
vydání a účinnosti dnem 22. 06. 2021.

prof. PhDr. Zdeněk Pechal, CSc., v.r.
děkan

