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Dodatečné přijímací řízení je možnost, jak podat přihlášku i po termínech upravených Harmonogramem přijímacího
řízení pro akademický rok 2021/2022 do   bakalářských, magisterských a navazujících magisterských  i   doktorských
studijních programů.

Přehled bakalářských, magisterských a navazujících magisterských studijních
programů
Katolická teologická fakulta
Bakalářské studijní programy

Studijní program Forma studia (délka studia) Termín podání přihlášky

  Dějiny křesťanského umění prezenční (3) 3. srpna 2021

  Teologické nauky distanční (4) 3. srpna 2021

  Dějiny evropské kultury prezenční (3) 3. srpna 2021

Magisterské studijní programy

Studijní program Forma studia (délka studia) Termín podání přihlášky

  Katolická teologie prezenční (5) 3. srpna 2021

Navazující magisterské studijní programy

Studijní program Forma studia (délka studia) Termín podání přihlášky

  Teologické nauky distanční (2) 3. srpna 2021

  Dějiny křesťanského umění prezenční (2) 3. srpna 2021

  Dějiny evropské kultury prezenční (2) 3. srpna 2021

  Aplikovaná etika kombinovaná (2) 3. srpna 2021

Evangelická teologická fakulta
Bakalářské studijní programy

Studijní program Forma studia (délka studia) Termín podání přihlášky

  Sociální a pastorační práce prezenční (3) 10. srpna 2021

  Sociální a pastorační práce kombinovaná (3) 10. srpna 2021

  Teologie křesťanských tradic prezenční (3) 10. srpna 2021

  Evangelická teologie prezenční (3) 10. srpna 2021

  Evangelická teologie kombinovaná (3) 10. srpna 2021

  Protestant Theology prezenční (3) 10. srpna 2021

Navazující magisterské studijní programy

Studijní program Forma studia (délka studia) Termín podání přihlášky

  Komunitní krizová a pastorační práce
- diakonika

prezenční (2) 10. srpna 2021

https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24910&fakulta=11260 https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24910&fakulta=11260
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24911&fakulta=11260
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24913&fakulta=11260
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24906&fakulta=11260
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24907&fakulta=11260
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24908&fakulta=11260
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24909&fakulta=11260
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24912&fakulta=11260
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24016&fakulta=11270
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24017&fakulta=11270
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=25215&fakulta=11270
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=25217&fakulta=11270
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=25218&fakulta=11270
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=25568&fakulta=11270
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24018&fakulta=11270
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24018&fakulta=11270
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  Komunitní krizová a pastorační práce
- diakonika

kombinovaná (2) 10. srpna 2021

  Teologie - spiritualita - etika prezenční (2) 10. srpna 2021

  Evangelická teologie prezenční (2) 10. srpna 2021

  Evangelická teologie kombinovaná (2) 10. srpna 2021

  Protestant Theology prezenční (2) 10. srpna 2021

Husitská teologická fakulta
Bakalářské studijní programy

Studijní program Forma studia (délka studia) Termín podání přihlášky

  Religionistika se sdruženým studiem
Husitská teologie

prezenční (3) 13. srpna 2021

  Pravoslavná teologie se sdruženým
studiem Judaistika

prezenční (3) 13. srpna 2021

  Pravoslavná teologie se sdruženým
studiem Religionistika

prezenční (3) 13. srpna 2021

  Pravoslavná teologie prezenční (3) 13. srpna 2021

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

prezenční (3) 13. srpna 2021

  Filozofie v kontextu židovské
a křesťanské tradice se sdruženým
studiem Judaistika

prezenční (3) 13. srpna 2021

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

prezenční (3) 13. srpna 2021

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

prezenční (3) 13. srpna 2021

  Judaistika se sdruženým studiem
Pravoslavná teologie

prezenční (3) 13. srpna 2021

  Judaistika se sdruženým studiem
Filozofie v kontextu židovské a
křesťanské tradice

prezenční (3) 13. srpna 2021

  Judaistika se sdruženým studiem
Husitská teologie

prezenční (3) 13. srpna 2021

  Judaistika se sdruženým studiem
Religionistika

prezenční (3) 13. srpna 2021

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

prezenční (3) 13. srpna 2021

  Husitská teologie se sdruženým
studiem Judaistika

prezenční (3) 13. srpna 2021

  Husitská teologie prezenční (3) 13. srpna 2021

  Husitská teologie se sdruženým
studiem Religionistika

prezenční (3) 13. srpna 2021

  Religionistika se sdruženým studiem
Pravoslavná teologie

prezenční (3) 13. srpna 2021

  Religionistika se sdruženým studiem
Judaistika

prezenční (3) 13. srpna 2021

https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24019&fakulta=11270
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24019&fakulta=11270
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=25216&fakulta=11270
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=25219&fakulta=11270
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=25220&fakulta=11270
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=25221&fakulta=11270
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24758&fakulta=11280 https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24758&fakulta=11280
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24758&fakulta=11280 https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24758&fakulta=11280
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24759&fakulta=11280 https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24759&fakulta=11280
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24759&fakulta=11280 https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24759&fakulta=11280
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24760&fakulta=11280
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24760&fakulta=11280
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24761&fakulta=11280 https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24761&fakulta=11280
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24762&fakulta=11280 https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24762&fakulta=11280
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24762&fakulta=11280 https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24762&fakulta=11280
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24762&fakulta=11280 https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24762&fakulta=11280
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24765&fakulta=11280
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24765&fakulta=11280
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24765&fakulta=11280
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24766&fakulta=11280
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24766&fakulta=11280
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24766&fakulta=11280
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24767&fakulta=11280
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24767&fakulta=11280
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24767&fakulta=11280
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24768&fakulta=11280
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24768&fakulta=11280
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24769&fakulta=11280
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24769&fakulta=11280
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24769&fakulta=11280
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24770&fakulta=11280
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24770&fakulta=11280
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24771&fakulta=11280
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24771&fakulta=11280
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24772&fakulta=11280
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24772&fakulta=11280
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24772&fakulta=11280
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24773&fakulta=11280
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24773&fakulta=11280
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24774&fakulta=11280
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24775&fakulta=11280
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24775&fakulta=11280
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24776&fakulta=11280
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24776&fakulta=11280
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24777&fakulta=11280
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24777&fakulta=11280
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  Husitská teologie kombinovaná (3) 13. srpna 2021

Navazující magisterské studijní programy

Studijní program Forma studia (délka studia) Termín podání přihlášky

  Judaistika se sdruženým studiem
Pravoslavná teologie

prezenční (2) 13. srpna 2021

  Judaistika se sdruženým studiem
Filozofie v kontextu židovské a
křesťanské tradice

prezenční (2) 13. srpna 2021

  Judaistika se sdruženým studiem
Religionistika

prezenční (2) 13. srpna 2021

  Judaistika se sdruženým studiem
Husitská teologie

prezenční (2) 13. srpna 2021

  Religionistika se sdruženým studiem
Judaistika

prezenční (2) 13. srpna 2021

  Religionistika se sdruženým studiem
Husitská teologie

prezenční (2) 13. srpna 2021

  Religionistika se sdruženým studiem
Pravoslavná teologie

prezenční (2) 13. srpna 2021

  Husitská teologie se sdruženým
studiem Religionistika

prezenční (2) 13. srpna 2021

  Husitská teologie prezenční (2) 13. srpna 2021

  Husitská teologie kombinovaná (2) 13. srpna 2021

  Husitská teologie se sdruženým
studiem Judaistika

prezenční (2) 13. srpna 2021

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

prezenční (2) 13. srpna 2021

  Filozofie v kontextu židovské
a křesťanské tradice se sdruženým
studiem Judaistika

prezenční (2) 13. srpna 2021

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

prezenční (2) 13. srpna 2021

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

prezenční (2) 13. srpna 2021

  Pravoslavná teologie se sdruženým
studiem Religionistika

prezenční (2) 13. srpna 2021

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

prezenční (2) 13. srpna 2021

  Pravoslavná teologie prezenční (2) 13. srpna 2021

  Pravoslavná teologie se sdruženým
studiem Judaistika

prezenční (2) 13. srpna 2021

  Učitelství náboženství a základů
společenských věd pro střední školy

prezenční (2) 13. srpna 2021

Filozofická fakulta
Bakalářské studijní programy

https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24778&fakulta=11280
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24780&fakulta=11280
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24780&fakulta=11280
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24781&fakulta=11280
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24781&fakulta=11280
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24781&fakulta=11280
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24782&fakulta=11280
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24782&fakulta=11280
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24783&fakulta=11280
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24783&fakulta=11280
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24784&fakulta=11280
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24784&fakulta=11280
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24785&fakulta=11280
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24785&fakulta=11280
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24786&fakulta=11280
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24786&fakulta=11280
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24787&fakulta=11280
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24787&fakulta=11280
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24788&fakulta=11280
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24789&fakulta=11280
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24790&fakulta=11280
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24790&fakulta=11280
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24791&fakulta=11280
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24791&fakulta=11280
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24791&fakulta=11280
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24792&fakulta=11280
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24792&fakulta=11280
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24792&fakulta=11280
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24793&fakulta=11280
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24793&fakulta=11280
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24793&fakulta=11280
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24794&fakulta=11280
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24794&fakulta=11280
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24794&fakulta=11280
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24795&fakulta=11280
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24795&fakulta=11280
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24796&fakulta=11280
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24796&fakulta=11280
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24796&fakulta=11280
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24798&fakulta=11280
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24799&fakulta=11280
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24799&fakulta=11280
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24800&fakulta=11280
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24800&fakulta=11280
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Studijní program Forma studia (délka studia) Termín podání přihlášky

  Archeologie pravěku a středověku prezenční (3) 9. srpna 2021

  Asijská studia se specializací
Indologie

prezenční (3) 9. srpna 2021

  Asijská studia se specializací
Indonésistika

prezenční (3) 9. srpna 2021

  Asijská studia se specializací
Mongolistika

prezenční (3) 9. srpna 2021

  Asijská studia se specializací
Tibetanistika

prezenční (3) 9. srpna 2021

  Fonetika prezenční (3) 9. srpna 2021

  Germánská a severoevropská studia
se specializací Finština

prezenční (3) 9. srpna 2021

  Germánská a severoevropská studia
se specializací Germanistika

prezenční (3) 9. srpna 2021

  Germánská a severoevropská studia
se specializací Skandinavistika

prezenční (3) 9. srpna 2021

  Hudební věda prezenční (3) 9. srpna 2021

  Jihovýchodoevropská studia prezenční (3) 9. srpna 2021

  Logika prezenční (3) 9. srpna 2021

  Portugalistika prezenční (3) 9. srpna 2021

  Ruský jazyk a literatura prezenční (3) 9. srpna 2021

  Středoevropská studia se specializací
Maďarská studia

prezenční (3) 9. srpna 2021

  Středoevropská studia se specializací
Polonistika

prezenční (3) 9. srpna 2021

  Středoevropská studia se specializací
Slovakistika

prezenční (3) 9. srpna 2021

  Středoevropská studia se specializací
Romistika

prezenční (3) 9. srpna 2021

  Východoevropská studia prezenční (3) 9. srpna 2021

  Německý jazyk a literatura se
zaměřením na vzdělávání

prezenční (3) 9. srpna 2021

  Ruský jazyk se zaměřením na
vzdělávání

prezenční (3) 9. srpna 2021

Navazující magisterské studijní programy

Studijní program Forma studia (délka studia) Termín podání přihlášky

  Archeologie pravěku a středověku prezenční (2) 9. srpna 2021

  Asijská studia se specializací
Tibetanistika

prezenční (2) 9. srpna 2021

  Dějiny umění prezenční (2) 9. srpna 2021

  Francouzská filologie prezenční (2) 9. srpna 2021

  Germánská a severoevropská studia
se specializací Germanistika

prezenční (2) 9. srpna 2021

  Germánská a severoevropská studia
se specializací Nederlandistika

prezenční (2) 9. srpna 2021

  Germánská a severoevropská studia
se specializací Skandinavistika

prezenční (2) 9. srpna 2021

https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24625&fakulta=11210
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24628&fakulta=11210
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24628&fakulta=11210
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24629&fakulta=11210
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24629&fakulta=11210
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24632&fakulta=11210
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24632&fakulta=11210
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24633&fakulta=11210
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24633&fakulta=11210
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24641&fakulta=11210
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24643&fakulta=11210
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24643&fakulta=11210
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24644&fakulta=11210
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24644&fakulta=11210
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24645&fakulta=11210
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24645&fakulta=11210
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24650&fakulta=11210
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24657&fakulta=11210
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24659&fakulta=11210
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24670&fakulta=11210
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24673&fakulta=11210
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24681&fakulta=11210 https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24681&fakulta=11210
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24681&fakulta=11210 https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24681&fakulta=11210
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24683&fakulta=11210
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24683&fakulta=11210
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24684&fakulta=11210
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24684&fakulta=11210
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24685&fakulta=11210
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24685&fakulta=11210
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24687&fakulta=11210
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24693&fakulta=11210
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24693&fakulta=11210
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24694&fakulta=11210
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24694&fakulta=11210
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24699&fakulta=11210
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24706&fakulta=11210
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24706&fakulta=11210
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24711&fakulta=11210
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24717&fakulta=11210
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24718&fakulta=11210
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24718&fakulta=11210
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24719&fakulta=11210
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24719&fakulta=11210
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24720&fakulta=11210
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24720&fakulta=11210
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  Hispanistika prezenční (2) 9. srpna 2021

  Hudební věda prezenční (2) 9. srpna 2021

  Informace, média a knižní kultura prezenční (2) 9. srpna 2021

  Logika prezenční (2) 9. srpna 2021

  Religionistika prezenční (2) 9. srpna 2021

  Ruský jazyk a literatura prezenční (2) 9. srpna 2021

  Řecká a latinská studia prezenční (2) 9. srpna 2021

  Sociologie prezenční (2) 9. srpna 2021

  Východoevropská studia prezenční (2) 9. srpna 2021

  Učitelství českého jazyka a literatury
pro střední školy

prezenční (2) 9. srpna 2021

  Učitelství francouzského jazyka a
literatury pro střední školy

prezenční (2) 9. srpna 2021

  Učitelství latinského jazyka a
literatury pro střední školy

prezenční (2) 9. srpna 2021

  Učitelství německého jazyka a
literatury pro střední školy

prezenční (2) 9. srpna 2021

  Učitelství ruského jazyka pro střední
školy

prezenční (2) 9. srpna 2021

  Učitelství španělského jazyka a
literatury pro střední školy

prezenční (2) 9. srpna 2021

  Středoevropská studia se specializací
Maďarská studia

prezenční (2) 9. srpna 2021

  Středoevropská studia se specializací
Polonistika

prezenční (2) 9. srpna 2021

  Středoevropská studia se specializací
Slovakistika

prezenční (2) 9. srpna 2021

Fakulta sociálních věd
Bakalářské studijní programy

Studijní program Forma studia (délka studia) Termín podání přihlášky

  History and Area Studies prezenční (3) 31. srpna 2021

  Politics, Philosophy and Economics prezenční (3) 31. srpna 2021

  Social Sciences prezenční (3) 31. srpna 2021

  Economics and Finance prezenční (3) 31. srpna 2021

Navazující magisterské studijní programy

Studijní program Forma studia (délka studia) Termín podání přihlášky

  Geopolitical Studies prezenční (2) 31. srpna 2021

  Balkan, Eurasian and Central
European Studies

prezenční (2) 31. srpna 2021

  European Politics and Society: Vaclav
Havel Joint Master Programme

prezenční (2) 31. srpna 2021

  Master in Area Studies prezenční (2) 31. srpna 2021

  International Economic and Political
Studies

prezenční (2) 31. srpna 2021

https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24721&fakulta=11210
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24725&fakulta=11210
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24727&fakulta=11210
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24732&fakulta=11210
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24738&fakulta=11210
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24739&fakulta=11210
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24740&fakulta=11210
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24745&fakulta=11210
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24747&fakulta=11210
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24748&fakulta=11210
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24748&fakulta=11210
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24749&fakulta=11210
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24749&fakulta=11210
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24751&fakulta=11210
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24751&fakulta=11210
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24752&fakulta=11210
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24752&fakulta=11210
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24753&fakulta=11210
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24753&fakulta=11210
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24754&fakulta=11210
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24754&fakulta=11210
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=25314&fakulta=11210
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=25314&fakulta=11210
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=25315&fakulta=11210
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=25315&fakulta=11210
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=25316&fakulta=11210https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=25316&fakulta=11210
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=25316&fakulta=11210https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=25316&fakulta=11210
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24043&fakulta=11230
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24062
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24063&fakulta=11230
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=25228&fakulta=11230
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24066&fakulta=11230
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24067&fakulta=11230
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24067&fakulta=11230
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24068&fakulta=11230
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24068&fakulta=11230
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24071&fakulta=11230
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24077&fakulta=11230
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24077&fakulta=11230
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  Society, Communication and Media prezenční (2) 31. srpna 2021

  Media and Area studies prezenční (2) 31. srpna 2021

  International Relations prezenční (2) 31. srpna 2021

  International Security Studies prezenční (2) 31. srpna 2021

  Public and Social Policy Studies prezenční (2) 31. srpna 2021

  Sociology of Contemporary Societies prezenční (2) 31. srpna 2021

  Finance and Data Analytics prezenční (2) 31. srpna 2021

  Economics and Finance prezenční (2) 31. srpna 2021

Fakulta humanitních studií
Navazující magisterské programy

Studijní program Forma studia (délka studia) Termín podání přihlášky

  Elektronická kultura a sémiotika prezenční (2) 15. srpna 2021

  Filosofie v kontextu humanitních věd prezenční (2) 15. srpna 2021

  Historická sociologie prezenční (2) 15. srpna 2021

  Historická sociologie kombinovaná (2) 15. srpna 2021

  Orální historie - soudobé dějiny prezenční (2) 15. srpna 2021

  Orální historie - soudobé dějiny kombinovaná (2) 15. srpna 2021

  Sociální a kulturní ekologie prezenční (2) 15. srpna 2021

  Studia občanské společnosti prezenční (2) 15. srpna 2021

  Studia občanské společnosti kombinovaná (2) 15. srpna 2021

  Antropologická studia prezenční (2) 15. srpna 2021

Přehled doktorských studijních programů

https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24078&fakulta=11230
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24079&fakulta=11230
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24080&fakulta=11230
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24083&fakulta=11230
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24084&fakulta=11230
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24085&fakulta=11230
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24086&fakulta=11230
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=25227&fakulta=11230
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24053&fakulta=11240
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24054&fakulta=11240
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24057&fakulta=11240
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24058&fakulta=11240
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24059&fakulta=11240
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24060&fakulta=11240
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24061&fakulta=11240
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24064&fakulta=11240
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24065&fakulta=11240
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24082&fakulta=11240

