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Úvodní slovo rektorky Univerzity Karlovy 

Milí přátelé Univerzity Karlovy,

těší mne, že máte zájem studovat právě na naší alma ma
ter, nejstarší středoevropské a největší české univerzitě. 
Není to ale pouze pro její velikost, historii a  prestiž, 
proč se na Univerzitu Karlovu (UK) ročně hlásí několik 
desítek tisíc uchazečů o studium. Je to především boha-
tá studijní nabídka, která oslovuje zájemce širokým 
spektrem studijních programů napříč prakticky všemi 
obory, které vás napadnou – od teologie přes medicí
nu, filozofii, přírodní vědy, historii nebo informatiku po 
pedagogiku, matematiku a fyziku, jazyky, sport, právo či 
ekonomii. Na UK najdete i řadu speciálních a vzácných 
oborů, jako je klimatologie, egyptologie, adiktologie, si
nologie a mnoho dalších. 

Kompletní výčet všech studijních možností, které vám 
Univerzita Karlova aktuálně nabízí, právě čtete. Věřím, 
že vám tato naše Studijní nabídka bude dobrým průvod
cem a rádcem jak při volbě studia, tak i vašeho budou
cího profesního směřování. Doporučuji podívat se také 
na náš web pro uchazeče www.nakarlovku.cz, kde 
si můžete zkusit vyhledat nejvhodnější studijní program 
podle vašich zájmů nebo oblíbených předmětů na střed
ní škole. Navíc tu najdete i  profily jednotlivých fakult 
včetně videí a mnoho dalšího. 

Studium na Univerzitě Karlově vás skvěle připraví 
jednak na vybranou konkrétní profesi a  zároveň vám 
poskytne i rozsáhlý obecný rozhled, který vám  rozšíří 
možnosti budoucího uplatnění. Ostatně míra ne
zaměstnanosti absolventů UK mezi vysokoškoláky 
v ČR patří dlouhodobě k nejnižší. Prostě: mít diplom 
z Univerzity Karlovy – to se cení!

Budete mít také možnost studovat minimálně jeden 
semestr v zahraničí, neboť UK má spoustu kon taktů 
s univerzitami po celém světě a v rámci programu Eras
mus+ patří k  deseti evropským univerzitám s  největší 
výměnou studentů. Při studiu budete v  kontaktu se 
špičkami daného oboru a  zapojíte se i  do vědy a  vý
zkumu. Ne nadarmo se Univerzita Karlova pravidelně 
umísťuje v  prestižních žebříčcích mezi 2 % nejlepších 
světových univerzit! 

Univerzita Karlova vám nabízí i mnoho dalších aktivit 
– sportovních, kulturních i  společenských. Jen namát
kou: máme desítky studentských zájmových spolků, 
řadu sportovišť, fakultní muzea a sbírky, dvě botanické 
zahrady či krásný a inspirativní prostor Kampus Hybern
ská, kde se setkávají studenti, umělci, vědci a  inováto
ři při příležitosti nejrůznějších přednášek, workshopů, 
koncertů, výstav atd. 

Přeji vám tedy šťastnou ruku při výběru vašeho oboru 
a těším se na vás jako na budoucí studentky a studenty, 
naše kolegyně a kolegy!

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.
rektorka Univerzity Karlovy
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 Učte se od špičkových odborníků. Na Karlovce 
působí renomovaní pedagogové, kteří vás provedou 
teorií i praxí oboru. 

 Využijte zázemí největší české univerzity. Koleje 
a menzy jsou samozřejmostí, najdete u nás ale i řadu 
sportovišť, muzea, studentské kluby nebo vlastní uni-
verzitní nakladatelství.

 Získejte zkušenosti a kontakty v zahraničí. Díky 
rozsáhlé síti mezinárodních partnerských univerzit na-
bízíme možnost zahraničních studijních výjezdů a po-
bytů.

 Buďte při tom, když se dělá věda. Jako univerzita 
výzkumného typu se kromě klasické výuky zaměřuje-
me na intenzivní vědecký výzkum.

 Dotkněte se historie. Univerzita Karlova má staletou 
tradici, je jednou z nejstarších evropských univerzit.

 
 Staňte se součástí otevřené univerzity. Karlov-

ka je prestižní, ale přitom dostupná univerzita. U nás 
může studovat každý, kdo to myslí vážně. 

 Zažijte skvělá studentská léta právě na Karlovce. 
Na UK to žije jaksepatří – studium, zábava, přátelé, 
zkrátka období, na které budete vzpomínat celý život.

Seznamte se: Univerzita Karlova

Univerzita Karlova v číslech

Univerzita Karlova (UK) je největší, nejstarší a světovými žebříčky 
nejlépe hodnocenou univerzitou v České republice. Najdete u nás 

nejširší nabídku programů, které vám umožňují studovat přesně to,  
co vás zajímá.  

města, v nichž můžete studovat 
(Praha, Hradec Králové, Plzeň)

3
1348

rok založení
50 000+

studentů
1 300+

studijních programů
17
fakult

Proč studovat na Univerzitě Karlově?
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Centrum Carolina 
V  rámci UK Pointu působí také Centrum Ca-
rolina, které pomáhá studujícím se speciálními 
potřebami, ekonomicky znevýhodněným stu-
dujícím a  všem, které při studiu potká nějaký 
problém. Pomůžeme vám ho vyřešit v  naší právní, 
psychologické nebo kariérní poradně. Karlovka je ote-
vřenou univerzitou, a proto se snažíme vytvořit dobré 
podmínky ke studiu všem.

Uchazeči a studující s ekonomickým 
znevýhodněním

● Studující, kteří se nacházejí v obtížné finanční situaci, 
podporujeme zejména prostřednictvím sociálních či 
ubytovacích stipendií. 

● Lze využít i možnosti dlouhodobého zapůjčení techni-
ky (notebooku, čtečky, diktafonu apod.). 

● Uchazečům/uchazečkám a  studujícím s  ekonomic-
kými obtížemi nabízíme také mentoring (pomoc ze 
strany jiného studujícího) a poradenství.

● Uchazeči a uchazečky o studium, kteří jsou sami pří-
jemci přídavku na dítě, a příjem domácnosti, ve které 
žijí, nepřekročí 1,5násobek životního minima, si  
mohou podat jednu přihlášku na UK zdarma.

 Více na: centrumcarolina.cuni.cz/CC-200.html

Uchazeči se speciálními potřebami
● Pokud jste uchazeč/ka se speciálními potřebami (se  

zrakovým, sluchovým či pohybovým postižením, se spe-
cifickými poruchami učení, s  poruchou autistického 
spektra, s psychickými a jinými obtížemi), můžete za-
žádat o modifikaci přijímaček a o podporu bě-
hem studia. 

● Při studiu vám pomůžeme s digitalizací studijních ma-
teriálů, zprostředkujeme tlumočnické a přepisovatel-
ské služby, doporučíme studijní strategie nebo zajistí-
me asistenci či půjčíme kompenzační pomůcky.

UK Point
Informace a služby na jednom místě. Budete-li mít jakýkoliv dotaz související 

s Karlovkou, v UK Pointu vám ho zodpovíme e-mailem, telefonicky či 
osobně. Najdete u nás také výdejní centra studentských průkazů. A protože 

promocí to nekončí, rádi vás jednou uvítáme i v Klubu Alumni UK. 

KONTAKTY:

UK Point
ukpoint.cuni.cz

 info@cuni.cz
 (+420) 224 491 850

Centrum Carolina
centrumcarolina.cuni.cz 

 centrumcarolina@cuni.cz
 (+420) 224 491 896

http://centrumcarolina.cuni.cz/CC-200.html
https://ukpoint.cuni.cz
https://centrumcarolina.cuni.cz
mailto:centrumcarolina%40cuni.cz?subject=
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V metropoli studuje něko-
lik let i  Zuzana Haniková. 
„Prahu jsem znala z před-
chozích návštěv a  lákaly 
mě možnosti, které v Pra-
ze jsou,“ říká. Po střed-
ní škole v  rodné České 
Třebové složila přijímací 
zkoušky na Fakultu sociál-
ních věd (FSV), konkrétně 

na bakalářský obor Mezinárodní teritoriální studia. 
„Byl to skvělý základ pro další studium. Na FSV učí 
mnoho lidí, které jsem už dříve znala z médií. Také tu 
učí externisti z praxe, takže se člověk setká s  řadou 
různých osobností,“ vypráví Zuzka.

Institut mezinárodních studií FSV, kde obor absolvo-
vala, sídlí v  Jinonicích, čtvrti mimo centrum, ale díky 
dobrému spojení metrem to nebyl žádný problém. Síť 
městské dopravy je hustá a  funguje dobře, využít se 
dá i bikesharing. 

Bydlení na kolejích i v soukromí
V  Praze má Karlovka hned jedenáct kolejí a  řadu 
menz. Kompletní informace včetně cen najdou stu-
denti na webu UK. Zuzka se ale rozhodla jít cestou 
soukromého ubytování. „V Praze je bydlení samozřej-
mě dražší než v  jiných městech, ale nabídka bytů je 

docela široká, a  když se domluvíte se spolužáky, dá 
se bydlení sehnat.“ Jako rozumná se Zuzce jeví varian-
ta využít koleje třeba v prvním ročníku, než se člověk 
dobře seznámí se spolužáky, a cestou pronájmu poko-
je či bytu se vydat až později. 

Město nabízí nepřeberné možnosti stravování. Vedle 
finančně dostupných menz je Praha plná kaváren, bister 
a  hospod různých cenových kategorií. Podobné je to 
s kulturním a společenským životem – každý večer se tu 
konají desítky koncertů, divadelních představení a dal-
ších akcí napříč žánry. Ve městě sídlí i řada dalších insti-
tucí, které se při studiu můžou hodit – třeba Národní 
knihovna se svou proslulou barokní studovnou. V Praze 
najdete také mnoho příležitostí pro získání praxe při 
studiu, a to jak v různých institucích, tak firmách. 

Karlovka má v Praze také řadu sportovišť, další příle-
žitosti ke sportu nabízí město, včetně krásných parků 
oblíbených hlavně běžci. 

Praha: centrum s mezinárodním přesahem
Nejvíce fakult Univerzity Karlovy najdete v Praze. Univerzitní budovy 
v centru města na vás dýchnou historií, ty novější zase nabízí moderní 

zázemí pro studium – a další nové objekty se právě staví. 

Díky své práci Zuzka vidí i to, 
co na UK oceňují zahraniční
studenti. „Karlovka je prestižní 
univerzita s tradicí a se 
zaměřením na výzkum.“
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Za důležitou součást studia považuje Zuzka možnost 
vyjet do zahraničí. Její domovská fakulta v tom studen-
ty podporuje. „FSV má informace o zahraničních poby-
tech dobře zpracované, a tak jsem si sama nastudovala, 
co a jak. Když si ale člověk neví s něčím rady, na fakultě 
ochotně poradí.“ Zuzka vyjela na semestr do Lisabonu, 
který má podle ní podobnou atmosféru jako Praha.

Po bakaláři Zuzka pokračuje ve studiu navazujících ma-
gisterských programů Mediální studia a Severoameric-
ká studia, taktéž na Fakultě sociálních věd. Tentokrát 
ale na přednášky a semináře chodí i „na Hollar“, do bu-
dovy na nábřeží, z níž je krásný výhled na Pražský hrad. 

FSV přinesla Zuzce i  zajímavou pracovní příležitost. 
Vedle studia totiž působí v  UK Pointu, kde se věnu-
je zahraničním studentům, kteří přijíždějí do Prahy. 

„K  téhle práci jsem se dostala díky fakultnímu news-
letteru, v  němž jsou pravidelně zveřejňovány i  pra-
covní nabídky,“ pochvaluje si Zuzka, jejíž život se tak 
s univerzitou ještě více provázal.

Díky své práci Zuzka vidí i  to, co na UK oceňují za-
hraniční studenti. „Karlovka je prestižní univerzita 
s  tradicí a  se zaměřením na výzkum. Praha má navíc 
skvělou polohu v  rámci Evropy a Česká republika je 
i bezpečnou zemí,“ říká a sama za sebe dodává: „Uni-
verzitu Karlovu jsem vnímala jako dobrou značku 
a musím říct, že moje očekávání se splnilo. A v Praze 
jsem spokojená. Je tu všechno a zároveň tu cítím velmi 
inspirující mezinárodní prostředí.“
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„Vždycky mě zajímala che-
mie a  biologie a  hlavním 
životním cílem bylo (a stá-
le je) pomáhat lidem. Na 
farmačku jsme se hlásily 
se spolužačkami ze třídy, 
a  když to vyšlo, ani jsem 
nezvažovala jiné vysoké 
školy, na které jsem se do-
stala taky,“ říká.

Pro Lucii, původem z  Českých Budějovic, byl Hra-
dec nové město. Budoucí studenti se však nemusí 
bát, že by ve stejné situaci tápali. „Na fakultě je velmi 
aktivní Spolek českých studentů farmacie, který do 
velké míry funguje na principu ‚studenti pro studen-
ty‘. Ještě před začátkem semestru se koná seznamo-
vací kurz, v rámci kterého se noví studenti seznámí 
mezi sebou, se staršími studenty, ale i se samotným 
městem – starší studenti berou nováčky na prohlíd-
ku města, aby věděli, kde jsou koleje, fakulta nebo 
knihovna.“ 

Vše důležité v dosahu
Velkou výhodou Hradce je, že je všechno blízko. Ko-
leje Na Kotli sice leží nedaleko poměrně rušné silnice, 
ale zase je to z  nich kousek do školy i  do knihovny. 
Stejně tak je tomu v případě Koleje Jana Palacha. V do-

sahu obou kolejí je příroda; mezi studenty jsou oblíbe-
né například procházky kolem řeky. 

„Na kolejích se dá zařídit i to, aby byl člověk na pokoji 
s  kamarády. Možné je i  přestupování mezi kolejemi. 
Jen s  jednolůžkovými pokoji je celkem problém, kdo 
ho jednou uloví, už se ho většinou nevzdá,“ usmívá se 
Lucie.

Na koleji Na Kotli je i menza nabízející výběr ze šesti 
jídel. Na fakultě zase funguje bufet nebo je k dispozi-
ci mikrovlnka pro ohřátí vlastního jídla ve studentské 
místnosti. A centrum města je plné restaurací, bister 
a  kaváren. Pro rychlé přesuny studenti rádi využívají 
kola nebo koloběžky – Hradec je městem cyklistů a je 
protkán sítí cyklostezek.

„Máme tady úžasné vztahy a dobře spolu komunikuje-
me. Jak osobně, tak přes spolek nebo ve facebookové 
skupině, kde sdílíme třeba inzeráty na byty, pokud ně-
kdo dává přednost bydlení v soukromí před kolejemi. 

Hradec Králové: město studentů a cyklistů
V centru východních Čech sídlí dvě fakulty UK: Lékařská fakulta 

a Farmaceutická fakulta. Právě druhou uvedenou si ke studiu  
vybrala Lucie Malečová.

V dosahu obou kolejí je 
příroda; mezi studenty jsou 
oblíbené například procházky 
kolem řeky.

«
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Díky sociálním sítím má každý student přehled o tom, 
jaké akce se budou konat, jaké to bylo na poslední úst-
ní zkoušce či o nabídkách praxe a stáží v oboru. Hod-
ně spolupracujeme také s mediky,“ doplňuje Lucie.

Studium v souvislostech
Zmíněný Spolek českých studentů farmacie pořádá 
spoustu vzdělávacích akcí. Oblíbené jsou například 
semináře tzv. měkkých dovedností, odborné soutěže, 
Zahradní slavnost či Veletrh bioanalytiky a  farmacie. 
Studentům ale pomáhá i  se zařízením stáží v  zahrani-
čí, výměnných pobytů ve spolupráci s  mezinárodními 
asociacemi nebo Erasmu. V  tom studenty podporuje 
i fakulta. 

„Studium farmacie je náročné, ale pokud člověka sku-
tečně zajímá, tak to zvládne. Navíc jsme zvyklí si po-
máhat. Líbí se mi, že se učíme rozumět oboru v sou-

vislostech – vedle chemie, biologie a dalších předmětů 
máme i  psychologii, ekonomii či právo, které je pro 
farmaceuty také důležité. A samozřejmě jazyky, pro-
tože bez angličtiny nebo němčiny se dnes člověk ve 
vědeckém prostředí neobejde.“ 

Lucie zatím přemýšlí, kterou cestou se po škole vydá 
– možností uplatnění bude mít vícero: od klasického 
působení v lékárně přes roli klinické farmaceutky, kte-
rá řeší komplikované medikace pacientů, až po práci 
ve výzkumu a vývoji nových léčiv nebo v procesu jejich 
klinického testování a registrace. 

„Hradec je velké město, ale přitom ne tak hektické 
jako třeba Praha. Každý si tu najde to, co má rád. Pro 
plnohodnotný studentský život si lepší město nedove-
du představit,“ uzavírá Lucie.
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„Každý rok vítáme nováč-
ky na akci, které říkáme 
infotour. Provedeme je 
městem, ukážeme fakultní 
budovy, nemocnici, v  níž 
probíhá část výuky, men-
zy, vyhlášené studentské 
hospody, ale také třeba 
místa, kde se dá levně 
tisknout,“ popisuje Martin 

Polívka, čerstvý absolvent studijního programu Všeo-
becné lékařství.

Prvák, který v Plzni (zatím) není jako doma, potřebuje 
také střechu nad hlavou. Cenově výhodné studentské 
bydlení nabízí tři plzeňské koleje Univerzity Karlovy: 
Šafránkův pavilon, Kolej Heyrovského a  Kolej Bole-
vecká. „V Plzni se ubytování dá sehnat celkem dobře 
– lze využít buď koleje Karlovky, meziuniverzitní spo-
lupráci anebo si pronajmout byt s  ostatními studen-
ty,“ vysvětluje Martin. I možností stravování je v Plzni 
spousta – od menz přes bistra a bufety až po hospody 
s poledním menu. 

Město velké tak akorát
„Pocházím z malého města a Plzeň jsem si zvolil i pro-
to, že je pro mě velká tak akorát. Vyhovuje mi, že to 
není velkoměsto, zároveň je tady ale vše, co člověk 

ke studiu potřebuje. Pro nás mediky je navíc důle-
žité, že ve zdejší fakultní nemocnici na Borech a  na 
Lochotíně, kam také chodíme, jsou úžasní doktoři – 
odborníci, kteří se s námi dělí o své zkušenosti,“ říká 
Martin, jehož láká urgentní medicína nebo interven-
ční radiologie.

Zbrusu nový kampus
Velkou výhodou nejen prváků je od roku 2022 nová 
fakultní budova. Stojí na dohled fakultní nemocnice 
a přestěhovaly se sem všechny ústavy – studenti tak 
konečně nemusejí přebíhat z jedné budovy do druhé. 
Je tu i moderní simulační centrum nebo třeba 24ho-
dinová studovna.

Studentský život
Martin si pochvaluje také spolupráci přímo s fakultou, 
která podporuje studentské aktivity a na mnohých se 
studenty úzce spolupracuje, například při přípravě 
adaptačního kurzu.

Sám Martin je členem spolku Life Saving Support, kte-
rý učí, jak poskytnout první pomoc. Starší studenti 
v  něm přednáší mladším a  jeho členové působí také 
jako zdravotnický dozor na akcích. „Mezi členy jsou 
nejen studenti, ale i  zdravotničtí záchranáři, sestry, 
absolventi. Máme za sebou řadu vítězství na různých 

Plzeň: sympatické město s rodinnou atmosférou
Zájemci o studium medicíny si na Univerzitě Karlově mohou podat 

přihlášky hned na pět fakult. Jednou z nich je Lékařská fakulta v Plzni. 
Na prváky čeká vřelé přijetí připravované studenty vyšších ročníků.
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soutěžích.“ Spoustu příležitostí k  dalšímu vzdělávání 
a seberealizaci nabízejí i další studentské spolky.

Fakulta podporuje také výjezdy studentů na Erasmus. 
Praktické je, že už před odjezdem člověk ví, které 
předměty absolvované v  zahraničí mu fakulta v Plzni 
uzná a které ne.

Sport i kultura

Kdo si od skript rád odpočine sportem, může využít 
posilovny na kolejích, bazén, bruslařské tratě, hřiště 
na fotbal, basketbal, volejbal a  další sportoviště. Mi-
lovníci běhu trénují na plzeňský půlmaraton, fandové 
hokeje se zase každý podzim těší na velkolepou hoke-
jovou bitvu mezi týmy Lékařské fakulty a Západočes-
ké univerzity. 

„Plzeň je sympatické a  rodinné město, což se odrá-
ží i na fakultě. Velkou předností studia u nás je, že si 
všichni pomáháme. A to nejen v ročníku, ale i napříč 
ročníky. Je celkem běžné, že páťák se o  své studijní 
zkušenosti bez problému podělí s  prvákem. Atmo-
sféra je u nás zkrátka rodinná, fandíme si. Víme, kdo 
kdy jde na zkoušku, a držíme mu palce. Všichni se tu 
o sebe tak trochu staráme,“ uzavírá Martin.

Plzeň: sympatické město s rodinnou atmosférou

Fakulta podporuje také 
výjezdy studentů na Erasmus. 
Praktické je, že už před 
odjezdem člověk ví, které 
předměty absolvované 
v zahraničí mu fakulta v Plzni 
uzná a které ne.

«
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Co říkají naši absolventi?

Nina Špitálníková
Nina je expertkou na Severní Koreu. Její kniha Svě-
dectví o životě v KLDR se stala bestsellerem a vyhrála 
Cenu Magnesia Litera za publicistiku. „Hned po gym-
náziu jsem na vysokou školu nešla; měla jsem trochu 
divoká léta. Pak mi ale došlo, že to byla hloupost 
a  rozhodla se studovat japanologii. Přihlášku jsem si 
dala raději i  na sinologii a koreanistiku na Filozofické 
fakultě. Nakonec jsem se dostala právě na ni. Nikdy 
jsem nelitovala. Malý obor považuji za výhodu, peda-
gogové tu byli skvělí a přednášky mě moc bavily. Lásku 
ke Korejskému poloostrovu jsem si tedy vytvořila až 
během studia,“ říká Nina, která ve vzdělávání pokra-
čuje a studuje navazující magisterský studijní program 
Orální historie – soudobé dějiny na Fakultě humanit-
ních studií. 

Štěpán Hebík
Štěpán je fyzioterapeut a  také zpěvák známý pod 
pseudonymem 7krát3. V roce 2020 získal cenu Anděl 
v  kategorii sólový interpret. Zároveň provozuje 
fyzioterapeutickou praxi v  Českých Budějovicích. 
„Vždy jsem chtěl pomáhat lidem. Tak jsem zkusil 
fyzioterapii,“ popisuje. K navazujícímu magisterskému 
studiu fyzioterapie na Fakultě tělesné výchovy a sportu 
ho inspiroval František Véle, zakladatel kineziologie. 
„Studium na FTVS mi dalo přesah v oboru. Díky tomu 
se rozšířily mé rozlišovací schopnosti.“ Štěpán rád 
vzpomíná i na život na kolejích. „Bydlel jsem se dvěma 
kamarády, měli jsme starý gramofon a spoustu desek,“ 
říká a  vzkazuje: „Studentům doporučuju vsakovat 
nové informace z  jakéhokoliv vytouženého oboru 
a zároveň si užívat studentský život ve dne i v noci.“ 
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Co říkají naši absolventi?
Quynh Anh Vu 
Vu je absolventkou Farmaceutické fakulty v  Hrad-
ci Králové. V  roce 2022 obdržela Cenu rektorky 
pro nejlepší absolventy přírodovědných oborů. 
Nyní pracuje na Ústavu imunologie a mikrobiologie 
1. lékařské fakulty a  Všeobecné fakultní nemocnice 
a současně na malý úvazek učí na 1. lékařské fakultě 
parazitologii. „Už na základní škole mě nejvíc ze vše-
ho bavily chemické experimenty. A tak – i když jsem 
se později dostala na více vysokých škol – vybrala 
jsem si Farmaceutickou fakultu,“ popisuje rodačka 
z Hanoje s  tím, že první ročník byl náročný. Poprvé 
na koleji a  daleko od rodičů... „Ale naštěstí mě to 
moc bavilo. I když věcí bylo hodně, byl to takový ten 
zdravý stres. A od druhého ročníku už bylo vše úplně 
skvělé,“ vzpomíná Vu. 

Lukáš Hrdlička 

Lukáš je právník, který se specializuje na téma da-
nění mezinárodních f irem. Vystudoval Právnickou 
fakultu, kde obhájil dizertační práci, za niž v  roce 
2022 získal Bolzanovu cenu za nejlepší společen-
skovědní dizertaci roku. Zkušenosti Lukáš sbíral také 
při práci v České národní bance, na Ministerstvu f i-
nancí a na Stálé misi ČR při OECD v Paříži. Studoval 
rovněž v  zahraničí, např. na University of Michigan 
Law School. Zaměřoval se přitom i na zdokonalování 
stylu akademického psaní. „Líbí se mi věta, že práv-
níci jsou nejlépe placení spisovatelé, což si myslím, že 
vyjímaje J. K. Rowling, možná i platí,“ usmívá se Lukáš 
a dodává, že i na Právnické fakultě UK se odbornému 
psaní věnuje pozornost. „Jsem nadšený z toho, jak se 
fakulta posouvá.“
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Studentské spolky

Na Karlovce funguje spousta studentských spolků, do 
kterých se můžete zapojit. A  dokonce můžete založit 
spolek vlastní.

Mezi celouniverzitní spolky patří například Student-
ská Hybernská – iniciativa, která koordinuje stu-
dentské aktivity v pražském Kampusu Hybernská. Stu-
dentům poskytuje prostory pro coworking nebo pro 
uspořádání vlastní akce. V  Kampusu Hybernská to 
žije – zajímavým programem i setkáváním, třeba v míst-
ní kavárně Hlína. 

Členové Debatního klubu studentů a přátel UK se 
zase pravidelně scházejí k argumentačním kláním v tzv. 
britském formátu parlamentní debaty. 

Pokud je vaším koníčkem hudba, měli byste vědět, že 
Karlovka má svůj sbor a orchestr, kde rádi uvítají nové 
členy. 

Vybrané spolky na fakultách
Spolek mediků českých (1. LF), Motolák (2. LF), Trimed 
(3. LF), Medici v  akci (LFP), Asociace studentů medi-
cíny (LFHK), Spolek českých studentů farmacie (FAF), 
CULT (PedF), Elíša (HTF), Spolek přátel Evangelické 
teologické fakulty (ETF), Copertino (KTF), Matfyzgirls 
(MFF), Viníci (PřF), Polis (FF), Asociace studentů FTVS, 
Filmový klub FHS, Common Law Society (PF), Miro-
slava (FSV).

Spolků je mnohem více, stačí se podívat na weby fakult.

Studentský život
Karlovka fandí studentskému životu. Víme, že k létům na univerzitě 

nepatří jen skripta, posluchárny či laboratoře, ale také setkávání 
s přáteli, aktivity v různých spolcích nebo sport.
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Ubytování a stravování
Na Karlovce budete mít ke studiu i potřebné zázemí. Můžete si vybrat 
z různých variant ubytování na kolejích a v menzách se výborně najíst.

 Karlovka provozuje celkem 17 kolejí, které se na-
cházejí v Praze, Hradci Králové, Plzni a Brandýse nad 
Labem. 

 K  dispozici jsou jednolůžkové a  dvoulůžkové poko-
je s vlastním nebo sdíleným sociálním zařízením. Na 
kolejích je wifi i  LAN připojení k  internetu, kolárny, 
prádelny, fitness, studovny, sportoviště nebo různé 
studentské kluby, kavárny či kiosky. Zkrátka vše pro 
pohodový studentský život.

 V  menzách si můžete dopřát cenově dostupné 
a  kvalitní jídlo odpovídající současným gastronomic-
kým trendům. 

 Každý den je v  nabídce několik jídel. Kuchaři z Kar-
lovky vaří i vegetariánská jídla (v průběhu roku nabízí 
i veganské dny), připravují bagety, čerstvé smoothie, 
sushi a dezerty. V pražské menze Troja pečou pizzy, 
v menze Právnická si budete moci dát gyros, v Plzni je 
nová menza s kavárnou a v menze Na Kotli v Hradci 
Králové mají skvělou nabídku salátů. 

Více informací naleznete zde:
kam.cuni.cz, office@kam.cuni.cz

https://kam.cuni.cz
mailto:office%40kam.cuni.cz?subject=
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Přípravné programy jsou určeny uchazečům, kteří 
chtějí zvýšit své šance na úspěch u přijíma cího řízení. 
Zároveň vám také mohou pomoci se složením matu-
rity a  se snadnějším startem samotného vysokoškol-
ského studia.

Některé fakulty pořádají přípravné programy pro zá-
jemce o  studium nebo přípravné ročníky (též ozna-
čované jako nulté) pro neúspěšné uchazeče. Další 
znalosti můžete nabýt v zájmových programech celo-
životního vzdělávání (CŽV). 

Nabídky přípravných programů, které pořádají jednot-
livé fakulty či Ústav jazykové a  odborné přípravy, na-
jdete přímo na jejich webových stránkách (ne všechny 
fakulty programy organizují). Informace získáte také na 
dnech otevřených dveří nebo na sociálních sítích.

Pozn.: Vzdělávání v programu CŽV nezakládá jeho 
účastníkům právní postavení studenta. 

Přípravné programy ke studiu
Chcete si rozšířit znalosti z vámi vybraného programu a zvýšit své šance 
na úspěch v přijímacím řízení? V rámci Karlovky můžete využít hned 

několika možností.

TIP:

Přípravné programy – obecné informace:
nakarlovku.cz/pripravne-kurzy

Programy celoživotního vzdělávání:
is.cuni.cz/studium/ekczv

Jak se zorientovat ve studijní nabídce?

https://nakarlovku.cz/pripravne-kurzy
https://is.cuni.cz/studium/ekczv
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Typ studia
Hlásíte-li se na UK ze střední školy (s maturitou), vy-
bírejte mezi bakalářským studijním programem nebo 
magisterským nenavazujícím programem.

● Bakalářský studijní program – studuje se stan-
dardně tři roky. Studium se ukončuje státní závěrečnou 
zkouškou, jejíž součástí je zpravidla obhajoba bakalář-
ské práce. Absolvent získává titul bakalář (Bc.).

● Magisterský studijní program – dělí se na dva typy: 
 a)  Magisterský studijní program určený pro absol-

venty střední školy s maturitou, který standardně trvá 
pět nebo šest let. 

 b)  Navazující magisterský program určený pro absol-
venty bakalářského studia; trvá standardně dva roky. 

 Studium se ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž 
součástí je zpravidla obhajoba diplomové práce. Ab-
solvent získává titul magistr (Mgr.), doktor medicíny 
(MUDr.) či doktor zubního lékařství (MDDr.). 

Jak se zorientovat ve studijní nabídce?
Hlavním krokem je samozřejmě výběr studijního programu, který vás 
zajímá. Možná už jste pevně rozhodnuti, možná o směru studia teprve 
přemýšlíte. Zde vám poradíme, co dalšího je dobré při volbě programu 

zvažovat – např. je důležité se podívat, v jaké formě studia se daný studijní 
program otevírá.

JE DOBRÉ VĚDĚT:
Studijním programům se v minulosti říkalo obory, 
což změnila novela vysokoškolského zákona – pro-
gram a obor tak nyní znamenají prakticky totéž.

JE DOBRÉ VĚDĚT:
Absolventi magisterských studijních programů, 
kteří získali akademický titul magistr, mohou 
v řadě případů vykonat v téže oblasti studia státní 
rigorózní zkoušku, jejíž součástí je obhajoba rigo-
rózní práce. Po úspěšném vykonání této zkoušky 
jsou udělovány akademické tituly JUDr., PhDr., 
RNDr., PharmDr., ThLic., ThDr.

Můžeme se setkat také s pojmem celoživotní 
vzdělávání (CŽV). Patří do něj např. přípravné 
kurzy pro uchazeče, různé profesní kurzy, stejně 
jako přednášky pro širokou veřejnost či univerzita 
třetího věku pro seniory. Tyto typy vzdělávání 
fungují jako samostatné kurzy pořádané UK.
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● Doktorský studijní program – trvá standardně tři 
nebo čtyři roky, podmínkou je ukončené magisterské 
studium. Doktorský program se ukončuje státní doktor-
skou zkouškou a obhajobou dizertační práce. Absolven-
tům se uděluje akademický titul doktor (Ph.D.).

Forma studia
Formy studia se liší mírou kontaktní (přímé) výuky, 
kdy se budete potkávat s vyučujícími na přednáškách 
a seminářích. 

● Prezenční forma – je založená na téměř každoden-
ní docházce na přednášky, semináře, cvičení a praxe 
podle rozvrhu. 

● Kombinovaná forma – obsahuje minimálně 80 ho-
din přímé výuky za semestr, obvykle organizované 
formou konzultací, seminářů nebo výuky o víkendu; 

zbylou část tvoří práce se studijními materiály připra-
venými pro řízené samostatné studium.

● Distanční forma – probíhá převážně online a  stu-
denti se s  vyučujícími vidí naživo jen občas – přímé 
výuky není více než 80 hodin za semestr a umožňuje 
studium více přizpůsobit ostatním životním aktivitám 
(např. práci nebo rodině).

JE DOBRÉ VĚDĚT:
Nejvíce programů můžete studovat samozřejmě 
prezenčně. Nabídka programů, které umožňují 
distanční nebo kombinované studium, je omeze-
ná. Neplatí tedy, že byste si u každého programu 
mohli vybrat ze všech tří variant. 
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Nevíte si rady?
Obraťte se na UK Point, kde najdete informace 
a služby UK na jednom místě, anebo přímo na 

studijní oddělení vámi vybrané fakulty.

UK Point, Celetná 13, Praha 1
Tel.: (+420) 224 491 850

E-mail: info@cuni.cz

Typy studijních programů 

Studijní programy se liší také podle míry specializace 
– tedy hloubky či šířky, do jaké se předmětem studia 
zabývají. 

● Studijní program bez specializace tvoří studium 
jednoho programu – jedná se o tzv. jednooborové 
studium (např. studijní program Mediální studia).

● Studijní program se specializací se skládá ze spo-
lečné části, shodné pro všechny specializace 
v rámci programu, a ze specifické části zaměřené 
na danou specializaci (např. v rámci studijního pro-
gramu Geologie lze studovat specializaci Geoar-
cheologie). Specializaci si lze v  některých přípa-
dech zvolit už v přihlášce či při zápisu do studia, 
někdy až v průběhu studia.

● Sdružené studium (dříve označované jako dvou-
oborové) tvoří kombinace dvou studijních progra-
mů, z nichž jeden je hlavní (tzv. maior) – tedy ten, 
do kterého se student primárně zapisuje, a  jeden 
je přidružený (tzv. minor). Takto to funguje např. 
v učitelských programech. Student v rámci maioru 
absolvuje tzv. obecný pedagogicko-psychologický 
základ a jednu ze dvou vybraných aprobací, druhou 
aprobaci si vybírá přidružením minoru.  

● V  některých případech si lze minor zvolit v  při-
hlášce, při zápisu do studia nebo až při zápisu do 
druhého ročníku. Některé kombinace maior a mi-
nor jsou vypsány také „pevně“, a nelze si tedy mi-
nor volit.

KDE HLEDAT VÍCE INFORMACÍ?

Webová stránka pro uchazeče o studium:
nakarlovku.cz

Přehled programů s možností podání 
elektronické přihlášky: 
is.cuni.cz/studium/prijimacky

Podívejte se na stránky vámi vybrané fakulty, kde 
najdete nejaktuálnější informace i o případných 
kurzech pro uchazeče.

mailto:info%40cuni.cz?subject=
https://nakarlovku.cz
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky
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Poplatky za přihlášky
Poplatek* za podání elektronické přihlášky je 830 Kč. 
Některé fakulty umožňují i  podání klasické listinné 
přihlášky – poplatek* je v  tomto případě stanoven ve 
výši 880 Kč.

Pro zájemce o studium na Univerzitě Karlově je 
připraven web nakarlovku.cz.

Zorientovat se ve velkém množství nabízených progra-
mů pomůže vyhledávač, kde lze filtrovat nejen podle 
názvů, ale i  podle předmětů, které vás zajímají. Web 
přináší také základní informace o tom, co život na UK 
obnáší, přehled aktuálních a tematicky souvisejících akcí 
pro zájemce o studium a mnoho praktických rad.

Přihláška zdarma
Jste v  tíživé sociální situaci? Univerzita Karlova vám 
umožní podat si jednu přihlášku ke studiu zdar-
ma. Veškeré informace a  podmínky i  návod na po-
dání žádosti najdete na webu Centra Carolina.  
POZOR! Termín podání přihlášky je 31. 12. 2022.
centrumcarolina.cuni.cz/CC-200.html

Jak podat přihlášku?

Jak si správně vybrat?

Elektronickou přihlášku ke studiu podáte prostřednictvím Studijního 
informačního systému (SIS) stisknutím tlačítka Založení nové přihlášky. 

is.cuni.cz/studium/prijimacky

* Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

https://nakarlovku.cz
https://centrumcarolina.cuni.cz/CC-200.html
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky
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Katolická teologická fakulta

Dějiny evropské kultury 28. 2. 23

Dějiny křesťanského umění 28. 2. 23

Evangelická teologická fakulta

Evangelická teologie 31. 3. 23

Sociální a pastorační práce 31. 3. 23

Teologie křesťanských tradic 31. 3. 23

Husitská teologická fakulta

Filozofie v kontextu židovské 
a křesťanské tradice se sdruženým 
studiem Pravoslavná teologie

31. 3. 23

Filozofie v kontextu židovské 
a křesťanské tradice se sdruženým 
studiem Judaistika

31. 3. 23

Filozofie v kontextu židovské 
a křesťanské tradice se sdruženým 
studiem Husitská teologie

31. 3. 23

Husitská teologie 31. 3. 23

Husitská teologie se sdruženým 
studiem Filozofie v kontextu 
židovské a křesťanské tradice

31. 3. 23

Husitská teologie se sdruženým 
studiem Judaistika

31. 3. 23

Husitská teologie se sdruženým 
studiem Religionistika

31. 3. 23

Judaistika se sdruženým studiem 
Filozofie v kontextu židovské 
a křesťanské tradice

31. 3. 23

Judaistika se sdruženým studiem 
Husitská teologie

31. 3. 23

Judaistika se sdruženým studiem 
Pravoslavná teologie

31. 3. 23

Judaistika se sdruženým studiem 
Religionistika

31. 3. 23

Pravoslavná teologie 31. 3. 23

Pravoslavná teologie se sdruženým 
studiem Filozofie v kontextu 
židovské a křesťanské tradice

31. 3. 23

Pravoslavná teologie se sdruženým 
studiem Judaistika

31. 3. 23

Pravoslavná teologie se sdruženým 
studiem Religionistika

31. 3. 23

Religionistika se sdruženým 
studiem Husitská teologie

31. 3. 23

Religionistika se sdruženým 
studiem Judaistika

31. 3. 23

Religionistika se sdruženým 
studiem Pravoslavná teologie

31. 3. 23

Sociální a charitativní práce 31. 3. 23

Sociální pedagogika 31. 3. 23

1. lékařská fakulta

Adiktologie 28. 2. 23

Ergoterapie 28. 2. 23

Fyzioterapie 28. 2. 23

Nutriční terapie 28. 2. 23

Porodní asistence 28. 2. 23

Všeobecné ošetřovatelství 28. 2. 23

2. lékařská fakulta

Fyzioterapie 28. 2. 23

3. lékařská fakulta

Dentální hygiena 28. 2. 23

Fyzioterapie 28. 2. 23

Nutriční terapie 28. 2. 23

Všeobecné ošetřovatelství 28. 2. 23

Programy podle fakult 
s termíny podání přihlášek

Bakalářské studijní programy
Prezenční studium
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Lékařská fakulta v Hradci Králové

Všeobecné ošetřovatelství 28. 2. 23

Farmaceutická fakulta 
v Hradci Králové

Laboratorní diagnostika  
ve zdravotnictví

28. 2. 23

Filozofická fakulta

Anglický jazyk a literatura se z. n. v. 28. 2. 23

Anglistika – amerikanistika 28. 2. 23

Archeologie pravěku a středověku 28. 2. 23

Archivnictví a pomocné vědy 
historické

28. 2. 23

Asijská studia se spec. Indologie 28. 2. 23

Asijská studia se spec. Japanologie 28. 2. 23

Asijská studia se spec. Koreanistika 28. 2. 23

Asijská studia se spec. Mongolistika 28. 2. 23

Blízkovýchodní studia 28. 2. 23

Bohemistika pro cizince 28. 2. 23

Český jazyk a literatura 28. 2. 23

Český jazyk a literatura se z. n. v. 28. 2. 23

Dějiny umění 28. 2. 23

Divadelní věda 28. 2. 23

Egypt a Přední východ ve starověku 28. 2. 23

Filmová studia 28. 2. 23

Filozofie 28. 2. 23

Fonetika 28. 2. 23

Francouzská filologie 28. 2. 23

Francouzský jazyk a literatura  
se z. n. v.

28. 2. 23

Germánská a severoevropská 
studia se spec. Finština

28. 2. 23

Germánská a severoevropská 
studia se spec. Germanistika

28. 2. 23

Germánská a severoevropská 
studia se spec. Nizozemština

28. 2. 23

Germánská a severoevropská 
studia se spec. Skandinavistika

28. 2. 23

Hebraistika a židovská studia 28. 2. 23

Hispanistika 28. 2. 23

Historie 28. 2. 23

Historie – evropská studia 28. 2. 23

Historie se z. n. v. 28. 2. 23

Hudební věda 28. 2. 23

Informační studia a knihovnictví 28. 2. 23

Italianistika 28. 2. 23

Jazyky a komunikace neslyšících 28. 2. 23

Klasická archeologie 28. 2. 23

Latinský jazyk a literatura se z. n. v. 28. 2. 23

Logika 28. 2. 23

Mezikulturní komunikace: čeština 
a němčina pro překlad a tlumočení 
/ Interkulturelle Kommunikation: 
Übersetzen und Dolmetschen 
Tschechisch-Deutsch

28. 2. 23

Mezikulturní komunikace: překlad 
a tlumočení se spec. Angličtina pro 
překlad a tlumočení

28. 2. 23

Mezikulturní komunikace: překlad 
a tlumočení se spec. Francouzština 
pro překlad a tlumočení

28. 2. 23

Mezikulturní komunikace: překlad 
a tlumočení se spec. Němčina pro 
překlad a tlumočení

28. 2. 23

Mezikulturní komunikace: překlad 
a tlumočení se spec. Ruština pro 
překlad a tlumočení

28. 2. 23

Mezikulturní komunikace: překlad 
a tlumočení se spec. Španělština 
pro překlad a tlumočení

28. 2. 23

Německý jazyk a literatura  
se z. n. v.

28. 2. 23

Obecná lingvistika 28. 2. 23

Pedagogika 28. 2. 23

Politologie 28. 2. 23

Psychologie 28. 2. 23

Religionistika 28. 2. 23

Ruský jazyk a literatura 28. 2. 23
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Filozofická fakulta

Ruský jazyk se z. n. v. 28. 2. 23

Řecká a latinská studia 28. 2. 23

Řecká a latinská studia se spec. 
Novořecký jazyk a literatura

28. 2. 23

Sinologie 28. 2. 23

Sociální práce 28. 2. 23

Sociologie 28. 2. 23

Srovnávací jazykověda 28. 2. 23

Středoevropská studia se spec. 
Maďarská studia

28. 2. 23

Středoevropská studia se spec. 
Polonistika

28. 2. 23

Středoevropská studia se spec. 
Romistika

28. 2. 23

Španělský jazyk a literatura  
se z. n. v.

28. 2. 23

Veřejná správa a spisová služba 28. 2. 23

Východoevropská studia 28. 2. 23

Přírodovědecká fakulta

Aplikovaná geografie se spec. 
Fyzická geografie a geoinformatika

28. 2. 23

Aplikovaná geografie se spec. 
Sociální geografie a geoinformatika

28. 2. 23

Biochemie 28. 2. 23

Bioinformatika 28. 2. 23

Biologie 28. 2. 23

Biologie se z. n. v. 28. 2. 23

Biologie se z. n. v. se sdruženým 
studiem Fyzika se z. n. v.

28. 2. 23

Biologie se z. n. v. se sdruženým 
studiem Geografie se z. n. v. 

28. 2. 23

Biologie se z. n. v. se sdruženým 
studiem Geologie se z. n. v.

28. 2. 23

Biologie se z. n. v. se sdruženým 
studiem Chemie se z. n. v.

28. 2. 23

Biologie se z. n. v. se sdruženým 
studiem Matematika se z. n. v.

28. 2. 23

Demografie se spec. Demografie 
s historií

28. 2. 23

Demografie se spec. Demografie se 
sociální geografií

28. 2. 23

Demografie se spec. Demografie se 
sociologií

28. 2. 23

Ekologická a evoluční biologie 28. 2. 23

Geografie a kartografie 28. 2. 23

Geografie se z. n. v. 28. 2. 23

Geografie se z. n. v. se sdruženým 
studiem Biologie se z. n. v.

28. 2. 23

Geografie se z. n. v. se sdruženým 
studiem Dějepis se z. n. v.

28. 2. 23

Geografie se z. n. v. se sdruženým 
studiem Matematika se z. n. v.

28. 2. 23

Geologie 28. 2. 23

Geologie se spec. Geoarcheologie 28. 2. 23

Geologie se z. n. v. se sdruženým 
studiem Biologie se z. n. v.

28. 2. 23

Geologie se z. n. v. se sdruženým 
studiem Chemie se z. n. v.

28. 2. 23

Geotechnologie 28. 2. 23

Hospodaření s přírodními zdroji 28. 2. 23

Hydrologie a hydrogeologie 28. 2. 23

Chemie 28. 2. 23

Chemie a fyzika materiálů 28. 2. 23

Chemie se z. n. v. 28. 2. 23

Chemie se z. n. v. se sdruženým 
studiem Biologie se z. n. v.

28. 2. 23

Chemie se z. n. v. se sdruženým 
studiem Fyzika se z. n. v.

28. 2. 23

Chemie se z. n. v. se sdruženým 
studiem Geologie se z. n. v.

28. 2. 23

Chemie se z. n. v. se sdruženým 
studiem Matematika se z. n. v.

28. 2. 23

Klinická a toxikologická analýza 28. 2. 23

Medicinální chemie 28. 2. 23

Molekulární biologie a biochemie 
organismů

28. 2. 23

Ochrana životního prostředí 28. 2. 23

Praktická geobiologie 28. 2. 23

Vědy o Zemi 28. 2. 23
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Matematicko-fyzikální fakulta

Finanční matematika 31. 3. 23

Fyzika 31. 3. 23

Fyzika se z. n. v. se sdruženým 
studiem Informatika se z. n. v.

31. 3. 23

Fyzika se z. n. v. se sdruženým 
studiem Matematika se z. n. v.

31. 3. 23

Informatika 31. 3. 23

Matematické modelování 31. 3. 23

Matematika pro informační 
technologie

31. 3. 23

Matematika se z. n. v. se sdruženým 
studiem Anglický jazyk a literatura 
se z. n. v.

31. 3. 23

Matematika se z. n. v. se sdruženým 
studiem Český jazyk a literatura 
se z. n. v.

31. 3. 23

Matematika se z. n. v. se sdruženým 
studiem Deskriptivní geometrie 
se z. n. v.

31. 3. 23

Matematika se z. n. v. se sdruženým 
studiem Francouzský jazyk 
a literatura se z. n. v.

31. 3. 23

Matematika se z. n. v. se sdruženým 
studiem Informatika se z. n. v.

31. 3. 23

Matematika se z. n. v. se sdruženým 
studiem Německý jazyk a literatura 
se z. n. v.

31. 3. 23

Obecná matematika 31. 3. 23

Pedagogická fakulta

Anglický jazyk se z. n. v. se 
sdruženým studiem Český jazyk 
se z. n. v.

28. 2. 23

Anglický jazyk se z. n. v. se 
sdruženým studiem Francouzský 
jazyk se z. n. v.

28. 2. 23

Anglický jazyk se z. n. v. se 
sdruženým studiem Hudební 
výchova se z. n. v.

28. 2. 23

Anglický jazyk se z. n. v. se 
sdruženým studiem Informační 
technologie se z. n. v.

28. 2. 23

Anglický jazyk se z. n. v. se 
sdruženým studiem Matematika 
se z. n. v.

28. 2. 23

Anglický jazyk se z. n. v. se 
sdruženým studiem Německý jazyk 
se z. n. v.

28. 2. 23

Anglický jazyk se z. n. v. se 
sdruženým studiem Pedagogika

28. 2. 23

Anglický jazyk se z. n. v. se 
sdruženým studiem Ruský jazyk 
se z. n. v.

28. 2. 23

Anglický jazyk se z. n. v. se 
sdruženým studiem Výtvarná 
výchova se z. n. v.

28. 2. 23

Anglický jazyk se z. n. v. se 
sdruženým studiem Základy 
společenských věd se z. n. v.

28. 2. 23

Biologie, geologie 
a environmentalistika se z. n. v. 
se sdruženým studiem Dějepis 
se z. n. v.

28. 2. 23

Biologie, geologie 
a environmentalistika se z. n. v. 
se sdruženým studiem Tělesná 
výchova a sport se z. n. v.

28. 2. 23

Biologie, geologie 
a environmentalistika se z. n. v. 
se sdruženým studiem Chemie 
se z. n. v.

28. 2. 23

Biologie, geologie 
a environmentalistika se z. n. v. se 
sdruženým studiem Výchova ke 
zdraví se z. n. v.

28. 2. 23

Český jazyk se z. n. v. se sdruženým 
studiem Anglický jazyk se z. n. v.

28. 2. 23

Český jazyk se z. n. v. se sdruženým 
studiem Dějepis se z. n. v.

28. 2. 23

Český jazyk se z. n. v. se sdruženým 
studiem Francouzský jazyk 
se z. n. v.

28. 2. 23

Český jazyk se z. n. v. se sdruženým 
studiem Hudební výchova se z. n. v.

28. 2. 23

Český jazyk se z. n. v. se sdruženým 
studiem Německý jazyk se z. n. v.

28. 2. 23

Český jazyk se z. n. v. se sdruženým 
studiem Ruský jazyk se z. n. v.

28. 2. 23

Český jazyk se z. n. v. se sdruženým 
studiem Speciální pedagogika 
se z. n. v.

28. 2. 23

Český jazyk se z. n. v. se sdruženým 
studiem Výchova ke zdraví 
se z. n. v.

28. 2. 23

Český jazyk se z. n. v. se sdruženým 
studiem Výtvarná výchova se z. n. v.

28. 2. 23

Český jazyk se z. n. v. se sdruženým 
studiem Základy společenských věd 
se z. n. v.

28. 2. 23
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Pedagogická fakulta

Dějepis se z. n. v. se sdruženým 
studiem Biologie, geologie 
a environmentalistika se z. n. v.

28. 2. 23

Dějepis se z. n. v. se sdruženým 
studiem Český jazyk se z. n. v.

28. 2. 23

Dějepis se z. n. v. se sdruženým 
studiem Francouzský jazyk se z. n. v.

28. 2. 23

Dějepis se z. n. v. se sdruženým 
studiem Hudební výchova se z. n. v.

28. 2. 23

Dějepis se z. n. v. se sdruženým 
studiem Matematika se z. n. v.

28. 2. 23

Dějepis se z. n. v. se sdruženým 
studiem Německý jazyk se z. n. v.

28. 2. 23

Dějepis se z. n. v. se sdruženým 
studiem Ruský jazyk se z. n. v.

28. 2. 23

Dějepis se z. n. v. se sdruženým 
studiem Výtvarná výchova se z. n. v.

28. 2. 23

Dějepis se z. n. v. se sdruženým 
studiem Základy společenských věd 
se z. n. v.

28. 2. 23

Francouzský jazyk se z. n. v. se 
sdruženým studiem Anglický jazyk 
se z. n. v.

28. 2. 23

Francouzský jazyk se z. n. v. se 
sdruženým studiem Český jazyk 
se z. n. v.

28. 2. 23

Francouzský jazyk se z. n. v. se 
sdruženým studiem Dějepis se z. n. v.

28. 2. 23

Francouzský jazyk se z. n. v. se 
sdruženým studiem Chemie se z. n. v.

28. 2. 23

Francouzský jazyk se z. n. v. se 
sdruženým studiem Matematika 
se z. n. v.

28. 2. 23

Francouzský jazyk se z. n. v. se 
sdruženým studiem Pedagogika

28. 2. 23

Francouzský jazyk se z. n. v. se 
sdruženým studiem Základy 
společenských věd se z. n. v.

28. 2. 23

Hra na nástroj se z. n. v. se 
sdruženým studiem Hudební 
výchova se z. n. v.

28. 2. 23

Hudební výchova se z. n. v. se 
sdruženým studiem Anglický jazyk 
se z. n. v.

28. 2. 23

Hudební výchova se z. n. v. se 
sdruženým studiem Český jazyk 
se z. n. v.

28. 2. 23

Hudební výchova se z. n. v. se 
sdruženým studiem Dějepis 
se z. n. v.

28. 2. 23

Hudební výchova se z. n. v. se 
sdruženým studiem Hra na nástroj 
se z. n. v.

28. 2. 23

Hudební výchova se z. n. v. se 
sdruženým studiem Informační 
technologie se z. n. v.

28. 2. 23

Hudební výchova se z. n. v. se 
sdruženým studiem Sborový zpěv 
se z. n. v.

28. 2. 23

Chemie se z. n. v. se sdruženým 
studiem Biologie, geologie 
a environmentalistika se z. n. v.

28. 2. 23

Chemie se z. n. v. se sdruženým 
studiem Francouzský jazyk 
se z. n. v.

28. 2. 23

Chemie se z. n. v. se sdruženým 
studiem Informační technologie 
se z. n. v.

28. 2. 23

Chemie se z. n. v. se sdruženým 
studiem Matematika se z. n. v.

28. 2. 23

Chemie se z. n. v. se sdruženým 
studiem Německý jazyk se z. n. v.

28. 2. 23

Chemie se z. n. v. se sdruženým 
studiem Ruský jazyk se z. n. v.

28. 2. 23

Chemie se z. n. v. se sdruženým 
studiem Výchova ke zdraví 
se z. n. v.

28. 2. 23

Informační technologie se z. n. v. 28. 2. 23

Informační technologie se z. n. v. se 
sdruženým studiem Anglický jazyk 
se z. n. v.

28. 2. 23

Informační technologie se z. n. v. 
se sdruženým studiem Hudební 
výchova se z. n. v.

28. 2. 23

Informační technologie se z. n. v. 
se sdruženým studiem Chemie 
se z. n. v.

28. 2. 23

Informační technologie se z. n. v. 
se sdruženým studiem Matematika 
se z. n. v.

28. 2. 23

Informační technologie se z. n. v. se 
sdruženým studiem Pedagogika

28. 2. 23

Informační technologie se z. n. v. 
se sdruženým studiem Ruský jazyk 
se z. n. v.

28. 2. 23

Informační technologie se z. n. v. 
se sdruženým studiem Tělesná 
výchova a sport se z. n. v.

28. 2. 23

Informační technologie se z. n. v. 
se sdruženým studiem Výchova ke 
zdraví se z. n. v.

28. 2. 23

Matematika se z. n. v. 28. 2. 23

Matematika se z. n. v. se sdruženým 
studiem Anglický jazyk se z. n. v.

28. 2. 23

Matematika se z. n. v. se sdruženým 
studiem Dějepis se z. n. v.

28. 2. 23

Matematika se z. n. v. se sdruženým 
studiem Francouzský jazyk 
se z. n. v.

28. 2. 23

Matematika se z. n. v. se sdruženým 
studiem Chemie se z. n. v.

28. 2. 23



26

Pedagogická fakulta

Matematika se z. n. v. se sdruženým 
studiem Informační technologie 
se z. n. v.

28. 2. 23

Matematika se z. n. v. se sdruženým 
studiem Německý jazyk se z. n. v.

28. 2. 23

Matematika se z. n. v. se sdruženým 
studiem Pedagogika

28. 2. 23

Matematika se z. n. v. se sdruženým 
studiem Tělesná výchova a sport 
se z. n. v.

28. 2. 23

Matematika se z. n. v. se sdruženým 
studiem Výchova ke zdraví 
se z. n. v.

28. 2. 23

Německý jazyk se z. n. v. 28. 2. 23

Německý jazyk se z. n. v. se 
sdruženým studiem Anglický jazyk 
se z. n. v.

28. 2. 23

Německý jazyk se z. n. v. se 
sdruženým studiem Český jazyk 
se z. n. v.

28. 2. 23

Německý jazyk se z. n. v. se 
sdruženým studiem Dějepis 
se z. n. v.

28. 2. 23

Německý jazyk se z. n. v. se 
sdruženým studiem Chemie 
se z. n. v.

28. 2. 23

Německý jazyk se z. n. v. se 
sdruženým studiem Matematika 
se z. n. v.

28. 2. 23

Německý jazyk se z. n. v. se 
sdruženým studiem Základy 
společenských věd se z. n. v.

28. 2. 23

Pedagogika se sdruženým studiem 
Anglický jazyk se z. n. v.

28. 2. 23

Pedagogika se sdruženým studiem 
Francouzský jazyk se z. n. v.

28. 2. 23

Pedagogika se sdruženým studiem 
Informační technologie se z. n. v.

28. 2. 23

Pedagogika se sdruženým studiem 
Matematika se z. n. v.

28. 2. 23

Pedagogika se sdruženým studiem 
Výtvarná výchova se z. n. v.

28. 2. 23

Psychologie s rozšířením o speciální 
pedagogiku

28. 2. 23

Ruský jazyk se z. n. v. se sdruženým 
studiem Anglický jazyk se z. n. v.

28. 2. 23

Ruský jazyk se z. n. v. se sdruženým 
studiem Český jazyk se z. n. v.

28. 2. 23

Ruský jazyk se z. n. v. se sdruženým 
studiem Dějepis se z. n. v.

28. 2. 23

Ruský jazyk se z. n. v. se sdruženým 
studiem Chemie se z. n. v.

28. 2. 23

Ruský jazyk se z. n. v. se sdruženým 
studiem Informační technologie 
se z. n. v.

28. 2. 23

Sborový zpěv se z. n. v. se 
sdruženým studiem Hudební 
výchova se z. n. v.

28. 2. 23

Speciální pedagogika 28. 2. 23

Speciální pedagogika / Logopedie 28. 2. 23

Tělesná výchova a sport se z. n. v. 
se sdruženým studiem Biologie, 
geologie a environmentalistika 
se z. n. v.

28. 2. 23

Tělesná výchova a sport se z. n. v. 
se sdruženým studiem Informační 
technologie se z. n. v.

28. 2. 23

Tělesná výchova a sport se z. n. v. 
se sdruženým studiem Matematika 
se z. n. v.

28. 2. 23

Tělesná výchova a sport se z. n. v. 
se sdruženým studiem Výchova ke 
zdraví se z. n. v.

28. 2. 23

Tělesná výchova a sport se z. n. v. 
se sdruženým studiem Základy 
společenských věd se z. n. v.

28. 2. 23

Učitelství pro mateřské školy 28. 2. 23

Výchova ke zdraví se z. n. v. se 
sdruženým studiem Biologie, 
geologie a environmentalistika 
se z. n. v.

28. 2. 23

Výchova ke zdraví se z. n. v. se 
sdruženým studiem Český jazyk 
se z. n. v.

28. 2. 23

Výchova ke zdraví se z. n. v. se 
sdruženým studiem Chemie 
se z. n. v.

28. 2. 23

Výchova ke zdraví se z. n. v. se 
sdruženým studiem Informační 
technologie se z. n. v.

28. 2. 23

Výchova ke zdraví se z. n. v. se 
sdruženým studiem Matematika 
se z. n. v.

28. 2. 23

Výchova ke zdraví se z. n. v. se 
sdruženým studiem Tělesná 
výchova a sport se z. n. v.

28. 2. 23

Výtvarná výchova se z. n. v. 28. 2. 23

Výtvarná výchova se z. n. v. se 
sdruženým studiem Anglický jazyk 
se z. n. v.

28. 2. 23

Výtvarná výchova se z. n. v. se 
sdruženým studiem Český jazyk 
se z. n. v.

28. 2. 23
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Pedagogická fakulta

Výtvarná výchova se z. n. v. se 
sdruženým studiem Dějepis 
se z. n. v.

28. 2. 23

Výtvarná výchova se z. n. v. se 
sdruženým studiem Pedagogika

28. 2. 23

Výtvarná výchova se z. n. v. se 
sdruženým studiem Speciální 
pedagogika se z. n. v.

28. 2. 23

Základy společenských věd 
se z. n. v. se sdruženým studiem 
Anglický jazyk se z. n. v.

28. 2. 23

Základy společenských věd 
se z. n. v. se sdruženým studiem 
Český jazyk se z. n. v.

28. 2. 23

Základy společenských věd 
se z. n. v. se sdruženým studiem 
Dějepis se z. n. v.

28. 2. 23

Základy společenských věd 
se z. n. v. se sdruženým studiem 
Francouzský jazyk se z. n. v.

28. 2. 23

Základy společenských věd 
se z. n. v. se sdruženým studiem 
Německý jazyk se z. n. v.

28. 2. 23

Základy společenských věd 
se z. n. v. se sdruženým studiem 
Tělesná výchova a sport se z. n. v.

28. 2. 23

Fakulta sociálních věd

Česko-německá studia 28. 2. 23

Ekonomie a finance 28. 2. 23

Komunikační studia se spec. 
Marketingová komunikace a public 
relations

28. 2. 23

Komunikační studia se spec. 
Mediální studia

28. 2. 23

Komunikační studia se spec. 
Žurnalistika

28. 2. 23

Politologie a mezinárodní vztahy 28. 2. 23

Politologie a veřejná politika 28. 2. 23

Sociologie a sociální politika 28. 2. 23

Sociologie se spec. Sociální 
antropologie

28. 2. 23

Sociologie se spec. Studia 
současných společností

28. 2. 23

Teritoriální studia se spec. 
Teritoriální studia

28. 2. 23

Fakulta tělesné výchovy a sportu

Aplikovaná tělesná výchova a sport 
osob se specifickými potřebami

28. 2. 23

Fyzioterapie 28. 2. 23

Kondiční trenér 28. 2. 23

Management tělesné výchovy 
a sportu

28. 2. 23

Tělesná výchova a sport se z. n. v. 28. 2. 23

Tělesná výchova a sport se z. n. v. 
se sdruženým studiem Anglický 
jazyk a literatura se z. n. v.

28. 2. 23

Tělesná výchova a sport se z. n. v. 
se sdruženým studiem Český jazyk 
a literatura se z. n. v.

28. 2. 23

Tělesná výchova a sport se z. n. v. 
se sdruženým studiem Francouzský 
jazyk a literatura se z. n. v.

28. 2. 23

Tělesná výchova a sport se z. n. v. 
se sdruženým studiem Geografie 
se z. n. v. 

28. 2. 23

Tělesná výchova a sport se z. n. v. 
se sdruženým studiem Geologie 
se z. n. v.

28. 2. 23

Tělesná výchova a sport se z. n. v. 
se sdruženým studiem Historie 
se z. n. v.

28. 2. 23

Tělesná výchova a sport se z. n. v. 
se sdruženým studiem Chemie 
se z. n. v.

28. 2. 23

Tělesná výchova a sport se z. n. v. 
se sdruženým studiem Latinský 
jazyk a literatura se z. n. v.

28. 2. 23

Tělesná výchova a sport se z. n. v. 
se sdruženým studiem Matematika 
se z. n. v.

28. 2. 23

Tělesná výchova a sport se z. n. v. 
se sdruženým studiem Německý 
jazyk a literatura se z. n. v.

28. 2. 23

Tělesná výchova a sport se z. n. v. 
se sdruženým studiem Ruský jazyk 
se z. n. v.

28. 2. 23

Tělesná výchova a sport se z. n. v. 
se sdruženým studiem Španělský 
jazyk a literatura se z. n. v.

28. 2. 23

Trenér 28. 2. 23

Fakulta humanitních studií

Studium humanitní vzdělanosti 31. 3. 23
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Navazující magisterské studijní programy
Prezenční studium

Katolická teologická fakulta

Dějiny evropské kultury 28. 2. 23

Dějiny křesťanského umění 28. 2. 23

Evangelická teologická fakulta

Evangelická teologie 31. 3. 23

Teologie – spiritualita – etika 31. 3. 23

Husitská teologická fakulta

Filozofie v kontextu židovské 
a křesťanské tradice se sdruženým 
studiem Pravoslavná teologie

31. 3. 23

Filozofie v kontextu židovské 
a křesťanské tradice se sdruženým 
studiem Judaistika

31. 3. 23

Filozofie v kontextu židovské 
a křesťanské tradice se sdruženým 
studiem Husitská teologie

31. 3. 23

Husitská teologie 31. 3. 23

Husitská teologie se sdruženým 
studiem Filozofie v kontextu 
židovské a křesťanské tradice

31. 3. 23

Husitská teologie se sdruženým 
studiem Judaistika

31. 3. 23

Husitská teologie se sdruženým 
studiem Religionistika

31. 3. 23

Judaistika se sdruženým studiem 
Filozofie v kontextu židovské 
a křesťanské tradice

31. 3. 23

Judaistika se sdruženým studiem 
Husitská teologie

31. 3. 23

Judaistika se sdruženým studiem 
Pravoslavná teologie

31. 3. 23

Judaistika se sdruženým studiem 
Religionistika

31. 3. 23

Pravoslavná teologie 31. 3. 23

Pravoslavná teologie se sdruženým 
studiem Filozofie v kontextu 
židovské a křesťanské tradice

31. 3. 23

Pravoslavná teologie se sdruženým 
studiem Judaistika

31. 3. 23

Pravoslavná teologie se sdruženým 
studiem Religionistika

31. 3. 23

Sociální a charitativní práce 31. 3. 23

1. lékařská fakulta

Adiktologie 28. 2. 23

Výživa dospělých a dětí 28. 2. 23

2. lékařská fakulta

Aplikovaná fyzioterapie 28. 2. 23

3. lékařská fakulta

Intenzivní péče 28. 2. 23

Farmaceutická fakulta  
v Hradci Králové

Bioanalytická laboratorní 
diagnostika ve zdravotnictví

28. 2. 23

Filozofická fakulta

Anglický jazyk 31. 3. 23

Anglofonní literatury a kultury 31. 3. 23

Archeologie pravěku a středověku 31. 3. 23

Archivnictví a pomocné vědy 
historické

31. 3. 23

Asijská studia se spec. Indologie 31. 3. 23

Asijská studia se spec. Japanologie 31. 3. 23

Asijská studia se spec. Koreanistika 31. 3. 23

Asijská studia se spec. Mongolistika 31. 3. 23

Asijská studia se spec. Tibetanistika 31. 3. 23

Blízkovýchodní studia 31. 3. 23

Bohemistika pro cizince 31. 3. 23
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Filozofická fakulta

Český jazyk a literatura 31. 3. 23

Dějiny umění 31. 3. 23

Divadelní věda 31. 3. 23

Egypt a Přední východ ve starověku 31. 3. 23

Empirická a komparativní lingvistika 31. 3. 23

Estetika 31. 3. 23

Filmová studia 31. 3. 23

Filozofie 31. 3. 23

Fonetika 31. 3. 23

Francouzská filologie 31. 3. 23

Germánská a severoevropská 
studia se spec. Finská filologie

31. 3. 23

Germánská a severoevropská 
studia se spec. Germanistika

31. 3. 23

Germánská a severoevropská 
studia se spec. Nederlandistika

31. 3. 23

Germánská a severoevropská 
studia se spec. Skandinavistika

31. 3. 23

Hispanistika 31. 3. 23

Historie – české dějiny 
v evropském kontextu

31. 3. 23

Historie – hospodářské a sociální 
dějiny 

31. 3. 23

Historie – obecné dějiny 31. 3. 23

Hudební věda 31. 3. 23

Iberoamerikanistika 31. 3. 23

Informace, média a knižní kultura 31. 3. 23

Italianistika 31. 3. 23

Jihovýchodoevropská studia 31. 3. 23

Klasická archeologie 31. 3. 23

Komparatistika 31. 3. 23

Logika 31. 3. 23

Obecná lingvistika 31. 3. 23

Pedagogika 31. 3. 23

Politické teorie 31. 3. 23

Překladatelství se spec. 
Překladatelství: čeština – angličtina

31. 3. 23

Překladatelství se spec. 
Překladatelství: čeština – 
francouzština

31. 3. 23

Překladatelství se spec. 
Překladatelství: čeština – němčina

31. 3. 23

Překladatelství se spec. 
Překladatelství: čeština – ruština

31. 3. 23

Překladatelství se spec. 
Překladatelství: čeština – 
španělština

31. 3. 23

Psychologie 31. 3. 23

Religionistika 31. 3. 23

Ruský jazyk a literatura 31. 3. 23

Řecká a latinská studia 31. 3. 23

Sinologie 31. 3. 23

Sociální práce 31. 3. 23

Sociologie 31. 3. 23

Středoevropská studia se spec. 
Maďarská studia

31. 3. 23

Středoevropská studia se spec. 
Polonistika

31. 3. 23

Středoevropská studia se spec. 
Romistika

31. 3. 23

Tlumočnictví se spec. Tlumočnictví: 
čeština – angličtina

31. 3. 23

Tlumočnictví se spec. Tlumočnictví: 
čeština – francouzština

31. 3. 23

Tlumočnictví se spec. Tlumočnictví: 
čeština – němčina

31. 3. 23

Tlumočnictví se spec. Tlumočnictví: 
čeština – španělština

31. 3. 23

Učitelství anglického jazyka 
a literatury pro SŠ

31. 3. 23

Učitelství českého jazyka 
a literatury pro SŠ

31. 3. 23

Učitelství češtiny jako druhého 
jazyka pro SŠ

31. 3. 23
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Filozofická fakulta

Učitelství filozofie pro SŠ 31. 3. 23

Učitelství francouzského jazyka 
a literatury pro SŠ

31. 3. 23

Učitelství historie pro SŠ 31. 3. 23

Učitelství latinského jazyka 
a literatury pro SŠ

31. 3. 23

Učitelství německého jazyka 
a literatury pro SŠ

31. 3. 23

Učitelství ruského jazyka pro SŠ 31. 3. 23

Učitelství španělského jazyka 
a literatury pro SŠ

31. 3. 23

Veřejná správa a spisová služba 31. 3. 23

Východoevropská studia 31. 3. 23

Přírodovědecká fakulta

Analytická chemie 31. 3. 23

Anorganická chemie 31. 3. 23

Antropologie a genetika člověka 31. 3. 23

Aplikovaná geologie 31. 3. 23

Biochemie 31. 3. 23

Bioinformatika 31. 3. 23

Botanika 31. 3. 23

Buněčná biologie 31. 3. 23

Demografie 31. 3. 23

Ekologie 31. 3. 23

Evoluční biologie 31. 3. 23

Experimentální biologie rostlin 31. 3. 23

Fyzická geografie a geoekologie 31. 3. 23

Fyzikální chemie 31. 3. 23

Fyziologie živočichů 31. 3. 23

Genetika, molekulární biologie 
a virologie

31. 3. 23

Geobiologie 31. 3. 23

Geoinformatika, kartografie 
a dálkový průzkum Země

31. 3. 23

Geologie 31. 3. 23

Globální migrační a rozvojová 
studia

31. 3. 23

Hydrologie a hydrogeologie 31. 3. 23

Chemie a fyzika materiálů 31. 3. 23

Imunologie 31. 3. 23

Klinická a toxikologická analýza 31. 3. 23

Makromolekulární chemie 31. 3. 23

Medicinální chemie 31. 3. 23

Mikrobiologie 31. 3. 23

Ochrana životního prostředí 31. 3. 23

Organická chemie 31. 3. 23

Parazitologie 31. 3. 23

Politická a regionální geografie 31. 3. 23

Protistologie 31. 3. 23

Reprodukční a vývojová biologie 31. 3. 23

Sociální epidemiologie 31. 3. 23

Sociální geografie a regionální 
rozvoj

31. 3. 23

Teoretická a evoluční biologie 31. 3. 23

Učitelství biologie pro SŠ 31. 3. 23

Učitelství biologie pro SŠ se 
sdruženým studiem Učitelství 
geografie pro SŠ

31. 3. 23

Učitelství biologie pro SŠ se 
sdruženým studiem Učitelství 
geologie pro SŠ

31. 3. 23

Učitelství biologie pro SŠ se 
sdruženým studiem Učitelství 
chemie pro SŠ

31. 3. 23

Učitelství biologie pro SŠ se 
sdruženým studiem Učitelství 
matematiky pro SŠ

31. 3. 23

Učitelství biologie pro SŠ se 
sdruženým studiem Učitelství fyziky 
pro SŠ

31. 3. 23
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Přírodovědecká fakulta

Učitelství geografie pro SŠ 31. 3. 23

Učitelství geografie pro SŠ se 
sdruženým studiem Učitelství 
biologie pro SŠ

31. 3. 23

Učitelství geografie pro SŠ se 
sdruženým studiem Učitelství 
dějepisu pro 2. st. ZŠ a SŠ

31. 3. 23

Učitelství geografie pro SŠ se 
sdruženým studiem Učitelství 
matematiky pro SŠ

31. 3. 23

Učitelství geografie pro SŠ se 
sdruženým studiem Učitelství 
tělesné výchovy pro SŠ

31. 3. 23

Učitelství geologie pro SŠ se 
sdruženým studiem Učitelství 
tělesné výchovy pro SŠ

31. 3. 23

Učitelství geologie pro SŠ se 
sdruženým studiem Učitelství 
biologie pro SŠ

31. 3. 23

Učitelství geologie pro SŠ se 
sdruženým studiem Učitelství 
chemie pro SŠ

31. 3. 23

Učitelství chemie pro SŠ 31. 3. 23

Učitelství chemie pro SŠ se 
sdruženým studiem Učitelství 
biologie pro SŠ

31. 3. 23

Učitelství chemie pro SŠ se 
sdruženým studiem Učitelství fyziky 
pro SŠ

31. 3. 23

Učitelství chemie pro SŠ se 
sdruženým studiem Učitelství 
geologie pro SŠ

31. 3. 23

Učitelství chemie pro SŠ se 
sdruženým studiem Učitelství 
matematiky pro SŠ

31. 3. 23

Zoologie 31. 3. 23

Matematicko-fyzikální fakulta

Astronomie a astrofyzika 28. 2. 23

Biofyzika a chemická fyzika 28. 2. 23

Částicová a jaderná fyzika 28. 2. 23

Finanční a pojistná matematika 28. 2. 23

Fyzika atmosféry, meteorologie 
a klimatologie

28. 2. 23

Fyzika kondenzovaných soustav 
a materiálů

28. 2. 23

Fyzika povrchů a plazmatu 28. 2. 23

Geofyzika a fyzika planet 28. 2. 23

Informatika – Diskrétní modely 
a algoritmy

28. 2. 23

Informatika – Jazykové technologie 
a počítačová lingvistika

28. 2. 23

Informatika – Softwarové a datové 
inženýrství

28. 2. 23

Informatika – Softwarové systémy 28. 2. 23

Informatika – Teoretická 
informatika

28. 2. 23

Informatika – Umělá inteligence 28. 2. 23

Informatika – Vizuální výpočty 
a vývoj počítačových her

28. 2. 23

Matematická analýza 28. 2. 23

Matematické a počítačové 
modelování ve fyzice

28. 2. 23

Matematické modelování ve fyzice 
a technice

28. 2. 23

Matematické struktury 28. 2. 23

Matematika pro informační 
technologie

28. 2. 23

Numerická a výpočtová 
matematika

28. 2. 23

Optika a optoelektronika 28. 2. 23

Pravděpodobnost, matematická 
statistika a ekonometrie

28. 2. 23

Teoretická fyzika 28. 2. 23

Učitelství fyziky pro SŠ se 
sdruženým studiem Učitelství 
matematiky pro SŠ

28. 2. 23

Učitelství matematiky pro SŠ se 
sdruženým studiem Učitelství 
informatiky pro SŠ

28. 2. 23

Učitelství matematiky pro SŠ se 
sdruženým studiem Učitelství 
deskriptivní geometrie pro SŠ

28. 2. 23



32

Matematicko-fyzikální fakulta

Učitelství matematiky pro SŠ se 
sdruženým studiem Učitelství 
německého jazyka a literatury 
pro SŠ

28. 2. 23

Učitelství matematiky pro SŠ se 
sdruženým studiem Učitelství 
českého jazyka a literatury pro SŠ

28. 2. 23

Učitelství matematiky pro SŠ se 
sdruženým studiem Učitelství 
francouzského jazyka a literatury 
pro SŠ

28. 2. 23

Učitelství matematiky pro SŠ se 
sdruženým studiem Učitelství 
anglického jazyka a literatury pro SŠ

28. 2. 23

Pedagogická fakulta

Andragogika a management 
vzdělávání

28. 2. 23

Edukace a interpretace v oblasti 
kulturního dědictví

28. 2. 23

Logopedie 28. 2. 23

Psychologie 28. 2. 23

Speciální pedagogika 28. 2. 23

Učitelství anglického jazyka pro 
2. st. ZŠ a SŠ se sdruženým studiem 
Učitelství českého jazyka pro 2. st. 
ZŠ a SŠ

28. 2. 23

Učitelství anglického jazyka pro 
2. st. ZŠ a SŠ se sdruženým studiem 
Učitelství francouzského jazyka pro 
2. st. ZŠ a SŠ

28. 2. 23

Učitelství anglického jazyka pro 
2. st. ZŠ a SŠ se sdruženým studiem 
Učitelství hudební výchovy pro 
2. st. ZŠ a SŠ

28. 2. 23

Učitelství anglického jazyka 
pro 2. st. ZŠ a SŠ se sdruženým 
studiem Učitelství informačních 
a komunikačních technologií pro 
2. st. ZŠ a SŠ

28. 2. 23

Učitelství anglického jazyka pro 
2. st. ZŠ a SŠ se sdruženým studiem 
Učitelství matematiky pro 2. st. 
ZŠ a SŠ

28. 2. 23

Učitelství anglického jazyka pro 
2. st. ZŠ a SŠ se sdruženým studiem 
Učitelství německého jazyka pro 
2. st. ZŠ a SŠ

28. 2. 23

Učitelství anglického jazyka pro 
2. st. ZŠ a SŠ se sdruženým studiem 
Učitelství pedagogiky pro SŠ

28. 2. 23

Učitelství anglického jazyka pro 
2. st. ZŠ a SŠ se sdruženým studiem 
Učitelství ruského jazyka pro 2. st. 
ZŠ a SŠ

28. 2. 23

Učitelství anglického jazyka pro 
2. st. ZŠ a SŠ se sdruženým studiem 
Učitelství výtvarné výchovy pro 
2. st. ZŠ a SŠ a ZUŠ

28. 2. 23

Učitelství anglického jazyka pro 
2. st. ZŠ a SŠ se sdruženým studiem 
Učitelství základů společenských 
věd pro 2. st. ZŠ a SŠ

28. 2. 23

Učitelství biologie pro 2. st. ZŠ a SŠ 
se sdruženým studiem Učitelství 
českého jazyka pro 2. st. ZŠ a SŠ

28. 2. 23

Učitelství biologie pro 2. st. ZŠ a SŠ 
se sdruženým studiem Učitelství 
dějepisu pro 2. st. ZŠ a SŠ

28. 2. 23

Učitelství biologie pro 2. st. ZŠ a SŠ 
se sdruženým studiem Učitelství 
pedagogiky pro SŠ

28. 2. 23

Učitelství biologie pro 2. st. ZŠ a SŠ 
se sdruženým studiem Učitelství 
tělesné výchovy pro 2. st. ZŠ a SŠ

28. 2. 23

Učitelství biologie pro 2. st. ZŠ a SŠ 
se sdruženým studiem Učitelství 
výchovy ke zdraví pro 2. st. ZŠ a SŠ

28. 2. 23

Učitelství biologie pro 2. st. ZŠ a SŠ 
se sdruženým studiem Učitelství 
chemie pro 2. st. ZŠ a SŠ

28. 2. 23

Učitelství českého jazyka pro 2. st. 
ZŠ a SŠ se sdruženým studiem 
Učitelství anglického jazyka pro 
2. st. ZŠ a SŠ

28. 2. 23

Učitelství českého jazyka pro 2. st. 
ZŠ a SŠ se sdruženým studiem 
Učitelství biologie pro 2. st. ZŠ a SŠ

28. 2. 23

Učitelství českého jazyka pro 2. st. 
ZŠ a SŠ se sdruženým studiem 
Učitelství dějepisu pro 2. st. ZŠ a SŠ

28. 2. 23

Učitelství českého jazyka pro 2. st. 
ZŠ a SŠ se sdruženým studiem 
Učitelství francouzského jazyka pro 
2. st. ZŠ a SŠ

28. 2. 23

Učitelství českého jazyka pro 2. st. 
ZŠ a SŠ se sdruženým studiem 
Učitelství hudební výchovy pro 
2. st. ZŠ a SŠ

28. 2. 23



33

Pedagogická fakulta

Učitelství českého jazyka pro 2. st. 
ZŠ a SŠ se sdruženým studiem 
Učitelství německého jazyka pro 
2. st. ZŠ a SŠ

28. 2. 23

Učitelství českého jazyka pro 2. st. 
ZŠ a SŠ se sdruženým studiem 
Učitelství ruského jazyka pro 2. st. 
ZŠ a SŠ

28. 2. 23

Učitelství českého jazyka pro 2. st. 
ZŠ a SŠ se sdruženým studiem 
Speciální pedagogika pro učitele 
2. st. ZŠ a SŠ

28. 2. 23

Učitelství českého jazyka pro 2. st. 
ZŠ a SŠ se sdruženým studiem 
Učitelství výtvarné výchovy pro 
2. st. ZŠ a SŠ a ZUŠ

28. 2. 23

Učitelství českého jazyka pro 2. st. 
ZŠ a SŠ se sdruženým studiem 
Učitelství základů společenských 
věd pro 2. st. ZŠ a SŠ

28. 2. 23

Učitelství dějepisu pro 2. st. ZŠ a SŠ 
se sdruženým studiem Učitelství 
biologie pro 2. st. ZŠ a SŠ

28. 2. 23

Učitelství dějepisu pro 2. st. ZŠ a SŠ 
se sdruženým studiem Učitelství 
českého jazyka pro 2. st. ZŠ a SŠ

28. 2. 23

Učitelství dějepisu pro 2. st. ZŠ a SŠ 
se sdruženým studiem Učitelství 
francouzského jazyka pro  
2. st. ZŠ a SŠ

28. 2. 23

Učitelství dějepisu pro 2. st. ZŠ a SŠ 
se sdruženým studiem Učitelství 
hudební výchovy pro 2. st. ZŠ a SŠ

28. 2. 23

Učitelství dějepisu pro 2. st. 
ZŠ a SŠ se sdruženým studiem 
Učitelství německého jazyka pro 
2. st. ZŠ a SŠ

28. 2. 23

Učitelství dějepisu pro 2. st. ZŠ a SŠ 
se sdruženým studiem Učitelství 
výtvarné výchovy pro 2. st. ZŠ a SŠ 
a ZUŠ

28. 2. 23

Učitelství dějepisu pro 2. st. ZŠ a SŠ 
se sdruženým studiem Učitelství 
základů společenských věd pro 
2. st. ZŠ a SŠ

28. 2. 23

Učitelství francouzského jazyka pro 
2. st. ZŠ a SŠ se sdruženým studiem 
Učitelství anglického jazyka pro 
2. st. ZŠ a SŠ

28. 2. 23

Učitelství francouzského jazyka  
pro 2. st. ZŠ a SŠ se sdruženým 
studiem Učitelství českého jazyka 
pro 2. st. ZŠ a SŠ

28. 2. 23

Učitelství francouzského jazyka pro 
2. st. ZŠ a SŠ se sdruženým studiem 
Učitelství dějepisu pro 2. st. ZŠ a SŠ

28. 2. 23

Učitelství francouzského jazyka  
pro 2. st. ZŠ a SŠ se sdruženým 
studiem Učitelství matematiky pro 
2. st. ZŠ a SŠ

28. 2. 23

Učitelství francouzského jazyka pro 
2. st. ZŠ a SŠ se sdruženým studiem 
Učitelství pedagogiky pro SŠ

28. 2. 23

Učitelství francouzského jazyka pro 
2. st. ZŠ a SŠ se sdruženým studiem 
Učitelství základů společenských 
věd pro 2. st. ZŠ a SŠ

28. 2. 23

Učitelství hry na nástroj se 
sdruženým studiem Učitelství 
hudební výchovy pro 2. st. ZŠ a SŠ

28. 2. 23

Učitelství hudební výchovy pro 
2. st. ZŠ a SŠ se sdruženým studiem 
Učitelství anglického jazyka pro 
2. st. ZŠ a SŠ

28. 2. 23

Učitelství hudební výchovy pro 
2. st. ZŠ a SŠ se sdruženým studiem 
Učitelství českého jazyka pro 2. st. 
ZŠ a SŠ

28. 2. 23

Učitelství hudební výchovy pro 
2. st. ZŠ a SŠ se sdruženým studiem 
Učitelství dějepisu pro 2. st. ZŠ a SŠ

28. 2. 23

Učitelství hudební výchovy pro 
2. st. ZŠ a SŠ se sdruženým studiem 
Učitelství hry na nástroj

28. 2. 23

Učitelství hudební výchovy pro 
2. st. ZŠ a SŠ se sdruženým studiem 
Učitelství sborového zpěvu

28. 2. 23

Učitelství chemie pro 2. st. ZŠ a SŠ 
se sdruženým studiem Učitelství 
biologie pro 2. st. ZŠ a SŠ

28. 2. 23

Učitelství chemie pro 2. st. ZŠ a SŠ 
se sdruženým studiem Učitelství 
matematiky pro 2. st. ZŠ a SŠ

28. 2. 23

Učitelství chemie pro 2. st. ZŠ a SŠ 
se sdruženým studiem Učitelství 
výchovy ke zdraví pro 2. st. ZŠ a SŠ

28. 2. 23

Učitelství chemie pro 2. st. ZŠ a SŠ 
se sdruženým studiem Učitelství 
německého jazyka pro 2. st. ZŠ 
a SŠ

28. 2. 23
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Učitelství informačních 
a komunikačních technologií pro 
2. st. ZŠ a SŠ se sdruženým studiem 
Učitelství anglického jazyka pro 
2. st. ZŠ a SŠ

28. 2. 23

Učitelství informačních 
a komunikačních technologií pro 
2. st. ZŠ a SŠ se sdruženým studiem 
Učitelství matematiky pro 2. st. 
ZŠ a SŠ

28. 2. 23

Učitelství informačních 
a komunikačních technologií pro 
2. st. ZŠ a SŠ se sdruženým studiem 
Učitelství pedagogiky pro SŠ

28. 2. 23

Učitelství informačních 
a komunikačních technologií pro 
2. st. ZŠ a SŠ se sdruženým studiem 
Učitelství tělesné výchovy pro 2. st. 
ZŠ a SŠ

28. 2. 23

Učitelství matematiky pro 2. st. 
ZŠ a SŠ

28. 2. 23

Učitelství matematiky pro 2. st. 
ZŠ a SŠ se sdruženým studiem 
Učitelství anglického jazyka pro 
2. st. ZŠ a SŠ

28. 2. 23

Učitelství matematiky pro 2. st. 
ZŠ a SŠ se sdruženým studiem 
Učitelství francouzského jazyka pro 
2. st. ZŠ a SŠ

28. 2. 23

Učitelství matematiky pro 2. st. 
ZŠ a SŠ se sdruženým studiem 
Učitelství chemie pro 2. st. ZŠ a SŠ

28. 2. 23

Učitelství matematiky pro 
2. st. ZŠ a SŠ se sdruženým 
studiem Učitelství informačních 
a komunikačních technologií pro 
2. st. ZŠ a SŠ

28. 2. 23

Učitelství matematiky pro 2. st. 
ZŠ a SŠ se sdruženým studiem 
Učitelství německého jazyka pro 
2. st. ZŠ a SŠ

28. 2. 23

Učitelství matematiky pro 2. st. 
ZŠ a SŠ se sdruženým studiem 
Učitelství pedagogiky pro SŠ

28. 2. 23

Učitelství matematiky pro 2. st. 
ZŠ a SŠ se sdruženým studiem 
Učitelství tělesné výchovy pro 2. st. 
ZŠ a SŠ

28. 2. 23

Učitelství německého jazyka pro 
2. st. ZŠ a SŠ

28. 2. 23

Učitelství německého jazyka pro 
2. st. ZŠ a SŠ se sdruženým studiem 
Učitelství anglického jazyka pro 
2. st. ZŠ a SŠ

28. 2. 23

Učitelství německého jazyka pro 
2. st. ZŠ a SŠ se sdruženým studiem 
Učitelství českého jazyka pro 2. st. 
ZŠ a SŠ

28. 2. 23

Učitelství německého jazyka pro 
2. st. ZŠ a SŠ se sdruženým studiem 
Učitelství dějepisu pro 2. st. ZŠ a SŠ

28. 2. 23

Učitelství německého jazyka pro 
2. st. ZŠ a SŠ se sdruženým studiem 
Učitelství matematiky pro 2. st. 
ZŠ a SŠ

28. 2. 23

Učitelství německého jazyka pro 
2. st. ZŠ a SŠ se sdruženým studiem 
Učitelství základů společenských 
věd pro 2. st. ZŠ a SŠ

28. 2. 23

Učitelství německého jazyka pro 
2. st. ZŠ a SŠ se sdruženým studiem 
Učitelství chemie pro 2. st. ZŠ a SŠ

28. 2. 23

Učitelství pedagogiky pro SŠ se 
sdruženým studiem Učitelství 
anglického jazyka pro 2. st. ZŠ a SŠ

28. 2. 23

Učitelství pedagogiky pro SŠ se 
sdruženým studiem Učitelství 
biologie pro 2. st. ZŠ a SŠ

28. 2. 23

Učitelství pedagogiky pro SŠ se 
sdruženým studiem Učitelství 
francouzského jazyka pro 2. st. 
ZŠ a SŠ

28. 2. 23

Učitelství pedagogiky pro SŠ se 
sdruženým studiem Učitelství 
informačních a komunikačních 
technologií pro 2. st. ZŠ a SŠ

28. 2. 23

Učitelství pedagogiky pro SŠ se 
sdruženým studiem Učitelství 
matematiky pro 2. st. ZŠ a SŠ

28. 2. 23

Učitelství pedagogiky pro SŠ se 
sdruženým studiem Učitelství 
výtvarné výchovy pro 2. st. ZŠ a SŠ 
a ZUŠ

28. 2. 23

Učitelství ruského jazyka pro 2. st. 
ZŠ a SŠ se sdruženým studiem 
Učitelství anglického jazyka pro 
2. st. ZŠ a SŠ

28. 2. 23

Učitelství ruského jazyka pro 2. st. 
ZŠ a SŠ se sdruženým studiem 
Učitelství českého jazyka pro 2. st. 
ZŠ a SŠ

28. 2. 23

Učitelství sborového zpěvu se 
sdruženým studiem Učitelství 
hudební výchovy pro 2. st. ZŠ a SŠ

28. 2. 23

Učitelství tělesné výchovy pro 
2. st. ZŠ a SŠ se sdruženým studiem 
Učitelství biologie pro 2. st. ZŠ a SŠ

28. 2. 23



35

Pedagogická fakulta

Učitelství tělesné výchovy pro 
2. st. ZŠ a SŠ se sdruženým 
studiem Učitelství informačních 
a komunikačních technologií pro 
2. st. ZŠ a SŠ

28. 2. 23

Učitelství tělesné výchovy pro 
2. st. ZŠ a SŠ se sdruženým studiem 
Učitelství matematiky pro 2. st. 
ZŠ a SŠ

28. 2. 23

Učitelství tělesné výchovy pro 
2. st. ZŠ a SŠ se sdruženým studiem 
Učitelství výchovy ke zdraví pro 
2. st. ZŠ a SŠ

28. 2. 23

Učitelství tělesné výchovy pro 
2. st. ZŠ a SŠ se sdruženým studiem 
Učitelství základů společenských 
věd pro 2. st. ZŠ a SŠ

28. 2. 23

Učitelství výchovy ke zdraví pro 
2. st. ZŠ a SŠ se sdruženým studiem 
Učitelství biologie pro 2. st. ZŠ a SŠ

28. 2. 23

Učitelství výchovy ke zdraví pro 
2. st. ZŠ a SŠ se sdruženým studiem 
Učitelství chemie pro 2. st. ZŠ a SŠ

28. 2. 23

Učitelství výchovy ke zdraví pro 
2. st. ZŠ a SŠ se sdruženým studiem 
Učitelství tělesné výchovy pro 2. st. 
ZŠ a SŠ

28. 2. 23

Učitelství výtvarné výchovy pro 
2. st. ZŠ a SŠ a ZUŠ

28. 2. 23

Učitelství výtvarné výchovy pro 
2. st. ZŠ a SŠ a ZUŠ se sdruženým 
studiem Učitelství anglického 
jazyka pro 2. st. ZŠ a SŠ

28. 2. 23

Učitelství výtvarné výchovy pro 
2. st. ZŠ a SŠ a ZUŠ se sdruženým 
studiem Učitelství českého jazyka 
pro 2. st. ZŠ a SŠ

28. 2. 23

Učitelství výtvarné výchovy pro 
2. st. ZŠ a SŠ a ZUŠ se sdruženým 
studiem Učitelství dějepisu pro 
2. st. ZŠ a SŠ

28. 2. 23

Učitelství výtvarné výchovy pro 
2. st. ZŠ a SŠ a ZUŠ se sdruženým 
studiem Učitelství pedagogiky 
pro SŠ

28. 2. 23

Učitelství výtvarné výchovy pro 
2. st. ZŠ a SŠ a ZUŠ se sdruženým 
studiem Speciální pedagogika pro 
učitele 2. st. ZŠ a SŠ

28. 2. 23

Učitelství základů společenských 
věd pro 2. st. ZŠ a SŠ se sdruženým 
studiem Učitelství anglického 
jazyka pro 2. st. ZŠ a SŠ

28. 2. 23

Učitelství základů společenských 
věd pro 2. st. ZŠ a SŠ se sdruženým 
studiem Učitelství českého jazyka 
pro 2. st. ZŠ a SŠ

28. 2. 23

Učitelství základů společenských 
věd pro 2. st. ZŠ a SŠ se sdruženým 
studiem Učitelství dějepisu pro 
2. st. ZŠ a SŠ

28. 2. 23

Učitelství základů společenských 
věd pro 2. st. ZŠ a SŠ se sdruženým 
studiem Učitelství francouzského 
jazyka pro 2. st. ZŠ a SŠ

28. 2. 23

Učitelství základů společenských 
věd pro 2. st. ZŠ a SŠ se sdruženým 
studiem Učitelství německého 
jazyka pro 2. st. ZŠ a SŠ

28. 2. 23

Učitelství základů společenských 
věd pro 2. st. ZŠ a SŠ se sdruženým 
studiem Učitelství tělesné výchovy 
pro 2. st. ZŠ a SŠ

28. 2. 23

Fakulta sociálních věd

Bezpečnostní studia 31. 3. 23

Ekonomický výzkum 31. 3. 23

Ekonomie a finance 31. 3. 23

Mediální studia 31. 3. 23

Mezinárodní vztahy 31. 3. 23

Německá a středoevropská studia 
/ Deutsche und Mitteleuropäische 
Studien

31. 3. 23

Politologie 31. 3. 23

Sociologie 31. 3. 23

Strategická komunikace 31. 3. 23

Teritoriální studia se spec. 
Balkánská, euroasijská 
a středoevropská studia

31. 3. 23

Teritoriální studia se spec. 
Evropská studia

31. 3. 23

Teritoriální studia se spec. 
Německá a rakouská studia

31. 3. 23

Teritoriální studia se spec. 
Severoamerická studia

31. 3. 23
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Teritoriální studia se spec. 
Západoevropská studia

31. 3. 23

Veřejná a sociální politika 31. 3. 23

Žurnalistika 31. 3. 23

Fakulta tělesné výchovy a sportu

Aplikované sportovní vědy 28. 2. 23

Aplikovaná fyzioterapie 28. 2. 23

Aplikovaná tělesná výchova a sport 
osob se specifickými potřebami

28. 2. 23

Učitelství tělesné výchovy pro SŠ 28. 2. 23

Učitelství tělesné výchovy pro SŠ 
se sdruženým studiem Učitelství 
geografie pro SŠ

28. 2. 23

Učitelství tělesné výchovy pro SŠ 
se sdruženým studiem Učitelství 
matematiky pro SŠ

28. 2. 23

Management tělesné výchovy 
a sportu

28. 2. 23

Fakulta humanitních studií

Antropologická studia 31. 3. 23

Dějiny moderní evropské kultury 31. 3. 23

Elektronická kultura a sémiotika 31. 3. 23

Filosofie v kontextu humanitních věd 31. 3. 23

Genderová studia 31. 3. 23

Historická sociologie 31. 3. 23

Orální historie – soudobé dějiny 31. 3. 23

Řízení a supervize v sociálních 
a zdravotnických organizacích se 
spec. Řízení

31. 3. 23

Sociální a kulturní ekologie 31. 3. 23

Studia občanské společnosti 31. 3. 23

Teoreticko-výzkumná psychologie 31. 3. 23

Katolická teologická fakulta

Katolická teologie 28. 2. 23

Právnická fakulta

Právo a právní věda 31. 3. 23

1. lékařská fakulta

Všeobecné lékařství 28. 2. 23

Zubní lékařství 28. 2. 23

2. lékařská fakulta

Všeobecné lékařství 28. 2. 23

3. lékařská fakulta

Všeobecné lékařství 28. 2. 23

Lékařská fakulta v Plzni

Všeobecné lékařství 28. 2. 23

Zubní lékařství 28. 2. 23

Lékařská fakulta 
v Hradci Králové

Všeobecné lékařství 28. 2. 23

Zubní lékařství 28. 2. 23

Farmaceutická fakulta 
v Hradci Králové

Farmacie 28. 2. 23

Pedagogická fakulta

Učitelství pro 1. st. ZŠ 28. 2. 23

Nenavazující magisterské studijní programy
Prezenční studium



37

Evangelická teologická fakulta

Evangelická teologie 31. 3. 23

Sociální a pastorační práce 31. 3. 23

Husitská teologická fakulta

Husitská teologie 31. 3. 23

1. lékařská fakulta

Adiktologie 28. 2. 23

Nutriční terapie 28. 2. 23

2. lékařská fakulta

Pediatrické ošetřovatelství 28. 2. 23

Všeobecné ošetřovatelství 28. 2. 23

Farmaceutická fakulta 
v Hradci Králové

Laboratorní diagnostika ve 
zdravotnictví

28. 2. 23

Filozofická fakulta

Archivnictví a pomocné vědy 
historické

28. 2. 23

Pedagogika 28. 2. 23

Pedagogická fakulta

Biologie, geologie a environmentalis-
tika se z. n. v. se sdruženým studiem 
Chemie se z. n. v.

28. 2. 23

Biologie, geologie a environmenta-
listika se z. n. v. se sdruženým stu-
diem Výchova ke zdraví se z. n. v.

28. 2. 23

Biologie, geologie 
a environmentalistika se z. n. v. se 
sdruženým studiem Pedagogika

28. 2. 23

Chemie se z. n. v. se sdruženým 
studiem Biologie, geologie 
a environmentalistika se z. n. v.

28. 2. 23

Chemie se z. n. v. se sdruženým 
studiem Matematika se z. n. v.

28. 2. 23

Chemie se z. n. v. se sdruženým 
studiem Výchova ke zdraví 
se z. n. v.

28. 2. 23

Informační technologie se z. n. v. 28. 2. 23

Matematika se z. n. v. 28. 2. 23

Matematika se z. n. v. se sdruženým 
studiem Chemie se z. n. v.

28. 2. 23

Matematika se z. n. v. se sdruženým 
studiem Pedagogika

28. 2. 23

Matematika se z. n. v. se sdruženým 
studiem Výchova ke zdraví 
se z. n. v.

28. 2. 23

Pedagogika se sdruženým 
studiem Biologie, geologie 
a environmentalistika se z. n. v.

28. 2. 23

Pedagogika se sdruženým studiem 
Matematika se z. n. v.

28. 2. 23

Speciální pedagogika 28. 2. 23

Školský management 28. 2. 23

Učitelství praktického vyučování 
a odborného výcviku

28. 2. 23

Učitelství pro mateřské školy 28. 2. 23

Výchova ke zdraví se z. n. v. se 
sdruženým studiem Biologie, 
geologie a environmentalistika 
se z. n. v.

28. 2. 23

Výchova ke zdraví se z. n. v. se 
sdruženým studiem Chemie 
se z. n. v.

28. 2. 23

Výchova ke zdraví se z. n. v. se 
sdruženým studiem Matematika 
se z. n. v.

28. 2. 23

Vychovatelství 28. 2. 23

Fakulta tělesné výchovy a sportu

Kondiční trenér 28. 2. 23

Tělesná výchova a sport se z. n. v. 28. 2. 23

Trenér 28. 2. 23

Bakalářské studijní programy
Kombinované studium
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Katolická teologická fakulta

Aplikovaná etika 28. 2. 23

Evangelická teologická fakulta

Evangelická teologie 31. 3. 23

Komunitní krizová a pastorační 
práce – diakonika

31. 3. 23

Husitská teologická fakulta

Husitská teologie 31. 3. 23

Sociální a charitativní práce 31. 3. 23

1. lékařská fakulta

Ergoterapie pro dospělé 28. 2. 23

Výživa dospělých a dětí 28. 2. 23

Filozofická fakulta

Archivnictví a pomocné vědy 
historické

31. 3. 23

Informace, média a knižní kultura 31. 3. 23

Pedagogika 31. 3. 23

Přírodovědecká fakulta

Demografie 31. 3. 23

Přírodovědecká fakulta

Sociální geografie a regionální rozvoj 31. 3. 23

Pedagogická fakulta

Andragogika a management 
vzdělávání

28. 2. 23

Pedagogika předškolního věku 28. 2. 23

Speciální pedagogika 28. 2. 23

Učitelství biologie pro 2. st. ZŠ a SŠ 28. 2. 23

Učitelství českého jazyka pro 2. st. 
ZŠ a SŠ se sdruženým studiem 
Učitelství pedagogiky pro SŠ

28. 2. 23

Učitelství českého jazyka pro 2. st. 
ZŠ a SŠ se sdruženým studiem 
Učitelství výchovy ke zdraví pro 
2. st. ZŠ a SŠ

28. 2. 23

Učitelství českého jazyka pro 2. st. 
ZŠ a SŠ

28. 2. 23

Učitelství informačních 
a komunikačních technologií pro 
2. st. ZŠ a SŠ

28. 2. 23

Učitelství matematiky pro 2. st. 
ZŠ a SŠ

28. 2. 23

Učitelství pedagogiky pro SŠ 28. 2. 23

Učitelství pedagogiky pro SŠ se 
sdruženým studiem Učitelství 
výchovy ke zdraví pro 2. st. ZŠ a SŠ

28. 2. 23

Učitelství pedagogiky pro SŠ se 
sdruženým studiem Učitelství 
českého jazyka pro 2. st. ZŠ a SŠ

28. 2. 23

Učitelství výchovy ke zdraví pro 
2. st. ZŠ a SŠ se sdruženým studiem 
Učitelství českého jazyka pro 2. st. 
ZŠ a SŠ

28. 2. 23

Učitelství výchovy ke zdraví pro 
2. st. ZŠ a SŠ se sdruženým studiem 
Učitelství pedagogiky pro SŠ

28. 2. 23

Fakulta tělesné výchovy a sportu

Aplikovaná tělesná výchova a sport 
osob se specifickými potřebami

28. 2. 23

Učitelství tělesné výchovy pro SŠ 28. 2. 23

Fakulta humanitních studií

Genderová studia 31. 3. 23

Historická sociologie 31. 3. 23

Orální historie – soudobé dějiny 31. 3. 23

Řízení a supervize v sociálních 
a zdravotnických organizacích se 
spec. Řízení

31. 3. 23

Řízení a supervize v sociálních 
a zdravotnických organizacích se 
spec. Supervize

31. 3. 23

Studia občanské společnosti 31. 3. 23

Navazující magisterské studijní programy
Kombinované studium
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Katolická teologická fakulta

Teologické nauky 28. 2. 23

Fakulta sociálních věd

Teritoriální studia se spec. Soudobé dějiny 28. 2. 23

Teritoriální studia se spec. Teritoriální studia 28. 2. 23

Fakulta humanitních studií

Studium humanitní vzdělanosti 31. 3. 23

Katolická teologická fakulta

Teologické nauky 28. 2. 23

Fakulta sociálních věd

Balkánská, euroasijská a středoevropská studia se spec. 
Balkánská a středoevropská studia

31. 3. 23

Balkánská, euroasijská a středoevropská studia se spec. 
Ruská a eurasijská studia

31. 3. 23

Mediální studia 31. 3. 23

Pedagogická fakulta

Učitelství pro 1. st. ZŠ 28. 2. 23

Bakalářské studijní  
programy

Distanční studium

Navazující magisterské  
studijní programy

Distanční studium

Nenavazující magisterské studijní programy
Kombinované studium

Věnujte prosím pozornost důležitým pravidlům a pokynům pro přijímací řízení na fakultních 
webech nebo na cuni.cz. Najdete zde aktuální informace o dalších studijních programech, 

které fakulty plánují otevřít až v průběhu akademického roku 2022/2023.

http://www.cuni.cz/
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Fakulta
Bakalářské 

studijní 
programy

Navazující 
magisterské studijní 

programy

Nenavazující  
magisterské studijní 

programy

Katolická teologická fakulta 28. 2. 2023 28. 2. 2023 28. 2. 2023

Evangelická teologická fakulta 31. 3. 2023 31. 3. 2023 –

Husitská teologická fakulta 31. 3. 2023 31. 3. 2023 –

Právnická fakulta – – 31. 3. 2023

1. lékařská fakulta 28. 2. 2023 28. 2. 2023 28. 2. 2023

2. lékařská fakulta 28. 2. 2023 28. 2. 2023 28. 2. 2023

3. lékařská fakulta 28. 2. 2023 28. 2. 2023 28. 2. 2023

Lékařská fakulta v Hradci Králové 28. 2. 2023 – 28. 2. 2023

Lékařská fakulta v Plzni – – 28. 2. 2023

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 28. 2. 2023 28. 2. 2023 28. 2. 2023

Filozofická fakulta 28. 2. 2023 31. 3. 2023 –

Přírodovědecká fakulta 28. 2. 2023 31. 3. 2023 –

Matematicko-fyzikální fakulta 31. 3. 2023 28. 2. 2023 –

Pedagogická fakulta 28. 2. 2023 28. 2. 2023 28. 2. 2023

Fakulta sociálních věd 28. 2. 2023 31. 3. 2023 –

Fakulta tělesné výchovy a sportu 28. 2. 2023 28. 2. 2023 –

Fakulta humanitních studií 31. 3. 2023 31. 3. 2023 –

Termíny podání přihlášky dle fakult
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Kontaktní osoby na fakultách

Katolická teologická fakulta
Bakalářské a magisterské programy:
Bc. Eva Roškotová  

 roskotova@ktf.cuni.cz   (+420) 220 181 383

Navazující magisterské programy: 
Ing. Michaela Kristová  

 kristova@ktf.cuni.cz   (+420) 220 181 383

Evangelická teologická fakulta
Bakalářské a navazující magisterské programy:
Bc. Romana Krčmářová, DiS.

 studijni@etf.cuni.cz   (+420) 221 988 621

Husitská teologická fakulta
Bakalářské a navazující magisterské programy:
ThDr. Kateřina Patová  

  studijni@htf.cuni.cz   (+420) 222 539 203

Právnická fakulta
Magisterské programy:
Markéta Křížová

 prijimacky@prf.cuni.cz   (+420) 221 005 201

Mgr. Iveta Pastyříková
 pastyrikova@prf.cuni.cz   (+420) 221 005 492

1. lékařská fakulta
Bakalářské, magisterské a navazující  magisterské 
programy:
Mgr. Jana Zaspalová

 jzasp@lf1.cuni.cz   (+420) 224 964 201

2. lékařská fakulta
Bakalářské a navazující  magisterské programy:
Jana Ocelková, DiS.

 jana.ocelkova@lfmotol.cuni.cz
 (+420) 224 435 864

Magisterský studijní program: 
Hedvika Hubáčková 

 hedvika.hubackova@lfmotol.cuni.cz  
 (+420) 224 435 831

3. lékařská fakulta
Bakalářské a navazující magisterské programy:
Marie Součková

 marie.souckova@lf3.cuni.cz  
 (+420) 267 102 207

Magisterské programy:
Jan Hudák

 jan.hudak@lf3.cuni.cz   (+420) 267 102 207

Lékařská fakulta v Hradci Králové
Bakalářské a magisterské programy:
Alena Žaludová

 zaluda@lfhk.cuni.cz   (+420) 495 816 334

mailto:roskotova%40ktf.cuni.cz?subject=
mailto:kristova%40ktf.cuni.cz?subject=
mailto:studijni%40etf.cuni.cz?subject=
mailto:studijni%40htf.cuni.cz?subject=
mailto:prijimacky%40prf.cuni.cz?subject=
mailto:pastyrikova%40prf.cuni.cz?subject=
mailto:jzasp%40lf1.cuni.cz?subject=
mailto:jana.ocelkova%40lfmotol.cuni.cz?subject=
mailto:marie.souckova%40lf3.cuni.cz?subject=
mailto:jan.hudak%40lf3.cuni.cz?subject=
mailto:zaluda%40lfhk.cuni.cz?subject=
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Lékařská fakulta v Plzni
Magisterský studijní program Všeobecné lékařství:
Kateřina Trylčová

 katerina.trylcova@lfp.cuni.cz  
 (+420) 377 593 433 

Magisterský studijní program Zubní lékařství:
Mgr. Jitka Treglerová

 jitka.treglerova@lfp.cuni.cz 
 (+420) 377 593 432 

Farmaceutická fakulta
v Hradci Králové
Bakalářské, magisterské a navazující  magisterské 
programy: 
Ing. Lucie Navrátilová

 prijimaci.rizeni@faf.cuni.cz
 (+420) 495 067 426

Filozofická fakulta
Bakalářské a navazující magisterské programy:
Mgr. Renata Haklová

 prijimacky@ff.cuni.cz 
 (+420) 221 619 333

Přírodovědecká fakulta
Bakalářské a navazující magisterské programy: 
Jana Skalická, Mgr. Martina Linhartová

 prihlaska@natur.cuni.cz 
 (+420) 221 951 155

Matematicko-fyzikální fakulta
Bakalářské a navazující magisterské programy:
Andrea Kadlecová

 kadlecov@dekanat.mff.cuni.cz
 (+420) 951 551 262

Pedagogická fakulta
Bakalářské, magisterské a navazující  magisterské 
programy: 
Jaroslav Kukla

 uchazec@pedf.cuni.cz
 (+420) 221 900 261

Fakulta sociálních věd
Bakalářské a navazující  magisterské programy: 

 fsv.cuni.cz/fakulta/dekanat/studijnioddeleni
 prijimacky@fsv.cuni.cz

Fakulta tělesné výchovy a sportu
Bakalářské a navazující magisterské programy:
Helena Škábová

 prijimacky@ftvs.cuni.cz  
 (+420) 220 172 075

Fakulta humanitních studií
Bakalářské a navazující magisterské programy:
Bc. Barbora Zelená

 prihlaska@fhs.cuni.cz 
 (+420) 224 271 463

mailto:katerina.trylcova%40lfp.cuni.cz?subject=
mailto:jitka.treglerova%40lfp.cuni.cz?subject=
mailto:prijimaci.rizeni%40faf.cuni.cz?subject=
mailto:prijimacky%40ff.cuni.cz?subject=
mailto:prihlaska%40natur.cuni.cz?subject=
mailto:kadlecov%40dekanat.mff.cuni.cz?subject=
mailto:uchazec%40pedf.cuni.cz?subject=
https://fsv.cuni.cz/fakulta/dekanat/studijni-oddeleni
mailto:prijimacky%40fsv.cuni.cz?subject=
mailto:prijimacky%40ftvs.cuni.cz?subject=
mailto:prihlaska%40fhs.cuni.cz?subject=
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KTF Katolická teologická fakulta
ETF Evangelická teologická fakulta
HTF Husitská teologická fakulta
PF Právnická fakulta
1. LF 1. lékařská fakulta
2. LF 2. lékařská fakulta
3. LF 3. lékařská fakulta
LFP Lékařská fakulta v Plzni

LFHK Lékařská fakulta v Hradci Králové
FaF Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
FF Filozofická fakulta
PřF Přírodovědecká fakulta
MFF Matematicko-fyzikální fakulta
PedF Pedagogická fakulta
FSV Fakulta sociálních věd
FTVS Fakulta tělesné výchovy a sportu

FHS Fakulta humanitních studií
spec. specializace 
SŠ střední škola
ZŠ základní škola
ZUŠ základní umělecká škola
VOŠ vyšší odborná škola
z. n. v. zaměření na vzdělávání
ÚJOP  Ústav jazykové a odborné přípravy
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