
III-3a Zájem uchazečů o studium dle skupin kmenových oborů
Skupina oborů Kód skupiny kmenových 

oborů Přihlášek Přihlášených Přijetí Přijatých Zapsaných

Přírodní vědy a nauky 11 až 18 6 440 5 371 3 864 3 301 2 527
Technické vědy a nauky 21 až 39 507 502 269 267 166
Zemědělské, lesnické a veterinární vědy a nauky 41,43 0 0 0 0 0
Zdravotní, lékařské a farmaceutické vědy a nauky 51 až 53 23 243 12 218 5 047 4 110 3 643
Společenské vědy, nauky a služby 61,67,71-73 17 474 11 777 6 225 5 182 4 264
Ekonomie 62,65 804 782 378 370 293
Právo, právní a veřejnosprávní činnost 68 3 370 3 369 776 776 722
Pedagogika, učitelství a sociální péče 74,75 9 657 7 787 3 353 3 019 2 700
Obory z oblasti psychologie 77 2 124 1 760 263 244 231
Vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 933 835 263 252 220
Celkem 11 až 82 64 552 38 578 20 438 16 711 14 590
             

Jako zdrojová data byla použita matriční data ze SIMS z 23. 11. 2015 (údaje platné k 31. 10. 2015) a data z aplikace 
Uchazeč (archivní tabulka AUCHA a pohled NUCHA nad tabulkou PRIHLASKA z 8. 2. 2016 – informace o 
příjímacím řízení na akademický rok 2015/2016).
Počty přihlášek odpovídají počtu podaných přihlášek ke studiu na UK. Použita data z Uchazeče.
Počty přihlášených odpovídají počtu různých rodných čísel v rámci skupin oborů. Použita data z Uchazeče. 
V kolonce celkem je uveden počet různých rodných čísel bez ohledu na skupiny.
Počty přijetí odpovídají počtu přihlášek, kterým bylo umožněno studium na UK (bez ohledu na způsob přijetí). 
Použita data z Uchazeče.
Počty přijatých odpovídají počtu různých rodných čísel v rámci skupin oborů, kterým bylo umožněno studium na 
UK. Použita data z Uchazeče. V kolonce celkem je uveden počet různých rodných čísel bez ohledu na skupiny.
Počty zapsaných odpovídají počtu různých rodných čísel uchazečů v rámci skupin oborů, kteří se zapsali ke studiu na 
UK. Data byla vybrána z matričních dat SIMS (první věty s daty zápisu mezi 1. 6. 2015 a 31. 10. 2015), nejsou 
zahrnuty přestupy pouze uvnitř UK.
Zařazení do skupin oborů bylo provedeno podle druhého a třetího znaku kódu studijního programu studia.
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