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Fakulta Mgr. nav. Ph.D.
KTF 24 4
ETF 11 3
HTF 15 2
PF 0 32
1.LF 25 45
2.LF 6 9
3.LF 0 20
LFP 0 7
LFHK 0 13
FaF 12 6
FF 195 56
PřF 112 67
MFF 22 27
PedF 102 27
FSV 292 39
FTVS 105 14
FHS 157 21
Celkem 1 078 392

Jako podkladová data byla vzata data uzavřeného sběru SIMS k 31. 10. 
2012.
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Do základního výběru studentů (myšleno studií, nikoliv fyzických 
osob), kteří se zapsali ke studiu, byla brána studia Mgr. nav. a Ph.D. 
typu s datem zápisu mezi 1. 6. 2012 a 31. 10. 2012 na UK, z výběru 
byly vyloučeny přijezdy na stáž, jinak nebyl brán ohled na financování, 
rozpočtovost, formu studia ani ročník.

Do základního výběru studentů (myšleno studií, nikoliv fyzických 
osob), kteří se zapsali ke studiu, byla brána studia Mgr. nav. a Ph.D. 
typu s datem zápisu mezi 1. 6. 2012 a 31. 10. 2012 na UK, z výběru 
byly vyloučeny přijezdy na stáž, jinak nebyl brán ohled na financování, 
rozpočtovost, formu studia ani ročník.

Do základního výběru studentů (myšleno studií, nikoliv fyzických 
osob), kteří se zapsali ke studiu, byla brána studia Mgr. nav. a Ph.D. 
typu s datem zápisu mezi 1. 6. 2012 a 31. 10. 2012 na UK, z výběru 
byly vyloučeny přijezdy na stáž, jinak nebyl brán ohled na financování, 
rozpočtovost, formu studia ani ročník.
Dále byla pro každé takové vybrané studium hledána jiná studia 
(vedená na libovolné fakultě UK), u kterých byl uveden příznak 
absolvování, a to s datem absolvování <= datum zápisu do vybraného 
studia + 30 dní, přičemž pro vybrané Mgr. nav. studium byla hledána 
absolvovaná studia Bc., Mgr. a Mgr. nav., pro vybrané Ph.D. studium 
byla hledána absolvovaná studia Mgr. a Mgr. nav., z absolvovaných 
studií byly opět vyloučeny příjezdy na stáž, jinak nebyl brán ohled na 
financování, rozpočtovost, formu studia ani ročník.
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V přehledu výše jsou pak uvedeny pro každou fakultu počty takových 
vybraných studií, u kterých nebylo nalezeno žádné absolvované 
studium vyhovující uvedeným podmínkám.
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