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Univerzita Palackého je moderní vysokou školou v historické a přátelské 
Olomouci. Na osmi fakultách najdete 1  000 trendy studijních programů 

a potkáte studenty ze 100 zemí světa. Poznejte český Oxford!

Logická volba nyní, srdeční záležitost navždy

www.univerzitnimesto.cz



CYRILOMETODĚJSKÁ 
TEOLOGICKÁ FAKULTA
Teologická fakulta má v rámci Univerzity Palackého v Olomouci 
nejdelší tradici. Vzdělává studenty nejen v oblasti teologie, ale 
i sociální práce, sociální pedagogiky či etiky v mediální komunikaci. 
Vítá studenty bez rozdílu vyznání.

STUDUJ V OLOMOUCI — UNIVERZITNÍM MĚSTĚ
Univerzita Palackého je moderní vysokou školou v historické a přátelské Olomouci. 
Na osmi fakultách najdete 1 000 trendy studijních programů a potkáte studenty 
ze 100 zemí světa. V nabídce je prakticky vše od učitelství, teologie, práva, tělesné 
výchovy a sportu přes humanitní, umělecké, přírodovědné, zdravotnické či lékařské 
obory. Lze si vybrat studium jednoho studijního programu, nebo u některých 
zkombinovat dva, někdy i mezi různými fakultami. Při výběru dvou studijních zaměření 
dejte pozor na to, že závěrečná práce se píše jen z hlavního (maior) programu. 

Poznejte český Oxford, vše o něm najdete na www.univerzitnimesto.cz
Podrobný přehled studijních programů na www. studium.upol.cz

E-PŘIHLÁŠKA KE STUDIU
Podává se na webu www.prihlaska.upol.cz. 
Administrativní poplatek: 690 Kč za každou e-přihlášku

Termíny podání e-přihlášky:

 � 1. 11. 2022 — 15. 3. 2023 bakalářské, magisterské a navazující magisterské 
studijní programy

 � 1. 11. 2022 — 30. 4. 2023 bakalářský program Sociální práce a Mezinárodní 
sociální a humanitární práce (1. kolo) 

 � 19. 6. 2023 — 31. 7. 2023 bakalářský program Sociální práce a Mezinárodní 
sociální a humanitární práce (2. kolo) 

TERMÍN PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK
 � 9.—17. 6. 2023

Požadavky a podmínky přijímacích zkoušek najdete na webu
www.cmtf.upol.cz (o fakultě/úřední deska)



STUDIJNÍ PROGRAMY TEOLOGICKÉ FAKULTY 
(PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2023, AKADEMICKÝ ROK 2023/2024)

CyriloMetodějSKá teologiCKá
faKulta uP | studijní oddělení
Univerzitní 22 | 779 00  Olomouc
+420 585 637 010 | studijni.cmtf@upol.cz

www.cmtf.upol.cz
www.facebook.com/cmtfup
www.instagram.com/cmtfup
www.youtube.com/palackyuniversity

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ UP
pátek 2. prosince 2022
sobota 14. ledna 2023

etiKa V MÉdiÍCH
 � Etika a kultura v mediální komunikaci (B)

SoCiálNÍ/HuMaNitárNÍ PráCe
 � Aplikovaná psychoterapie a inovace v sociální práci (nM)
 � Mezinárodní sociální a humanitární práce (B) *
 � Sociální práce (B) *
 � Sociální práce — specializace Sociální práce s rodinou (nM)
 � Sociální práce s dětmi a mládeží (B)

teologie
 � Katolická teologie (M)
 � Teologické nauky (B) (nM)
 � Teologie (B) (D)

uČitelStVÍ
 � Náboženství se zaměřením na vzdělávání (B)
 � Učitelství náboženství pro základní školy (nM)

(B) bakalářské studium, 3—4 roky
(nM) navazující magisterské studium, 2–3 roky
(M) magisterské studium, 5—6 let
(D) distanční/online studium, 3—4 roky
* ve spolupráci s CARITAS — Vyšší odbornou školou sociální Olomouc



LÉKAŘSKÁ FAKULTA
Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci spolupracuje 
s vysokými školami, nemocnicemi a specializovanými 
pracovišti po celé Evropě. Jako první v ČR obdržela prestižní 
akreditaci v rámci AMSE potvrzující evropskou úroveň studia. 
Významná část výuky se odehrává v moderním Centru telemedicíny, 
simulátorů a praktických dovedností. 

STUDUJ V OLOMOUCI — UNIVERZITNÍM MĚSTĚ
Univerzita Palackého je moderní vysokou školou v historické a přátelské Olomouci. 
Na osmi fakultách najdete 1 000 trendy studijních programů a potkáte studenty 
ze 100 zemí světa. V nabídce je prakticky vše od učitelství, teologie, práva, tělesné 
výchovy a sportu přes humanitní, umělecké, přírodovědné, zdravotnické či lékařské 
obory. Lze si vybrat studium jednoho studijního programu, nebo u některých 
zkombinovat dva, někdy i mezi různými fakultami. Při výběru dvou studijních zaměření 
dejte pozor na to, že závěrečná práce se píše jen z hlavního (maior) programu. 

Poznejte český Oxford, vše o něm najdete na www.univerzitnimesto.cz
Podrobný přehled studijních programů na www.studium.upol.cz

STUDIJNÍ PROGRAMY LÉKAŘSKÉ FAKULTY 
(PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2023, AKADEMICKÝ ROK 2023/2024)

 � Veřejné zdravotnictví (nM)
 � Všeobecné lékařství (M)
 � Zubní lékařství (M)

(nM) navazující magisterské studium, 2 roky
(M) magisterské studium, 5 a 6 let

E-PŘIHLÁŠKA KE STUDIU
Podává se na webu www.prihlaska.upol.cz. 
Administrativní poplatek: 690 Kč za každou e-přihlášku

Termín podání přihlášky:
1. 11. 2022 — 15. 3. 2023 magisterské a navazující magisterské studijní programy



LéKařsKá faKuLta uP
studijní oddělení
Hněvotínská 3 | 775 15  Olomouc
+420 585 632 010–11
studijni.lf@upol.cz

www.lf.upol.cz 
www.facebook.com/lfupol
www.youtube.com/palackyuniversity

TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK
6. 6. 2023 magisterské studijní programy

7. 6. 2023 navazující magisterský studijní program

Požadavky a podmínky přijímacích zkoušek najdete na webu www.lf.upol.cz 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ UP
pátek 2. prosince 2022 | sobota 14. ledna 2023



FILOZOFICKÁ FAKULTA
Největší fakulta Univerzity Palackého v Olomouci nabízí stovky 
kombinací humanitních, sociálních, filologických a uměnovědných 
studijních programů. Mezi základní principy fakulty patří adekvátní 
náročnost a liberálnost při volbě a rozvržení studia.

STUDUJ V OLOMOUCI — UNIVERZITNÍM MĚSTĚ
Univerzita Palackého je moderní vysokou školou v historické a přátelské Olomouci. 
Na osmi fakultách najdete 1 000 trendy studijních programů a potkáte studenty 
ze 100 zemí světa. V nabídce je prakticky vše od učitelství, teologie, práva, tělesné 
výchovy a sportu přes humanitní, umělecké, přírodovědné, zdravotnické či lékařské 
obory. Lze si vybrat studium jednoho studijního programu, nebo u některých 
zkombinovat dva, někdy i mezi různými fakultami. Při výběru dvou studijních zaměření 
dejte pozor na to, že závěrečná práce se píše jen z hlavního (maior) programu. 

Poznejte český Oxford, vše o něm najdete na www.univerzitnimesto.cz
Podrobný přehled studijních programů na www.studium.upol.cz

E-PŘIHLÁŠKA KE STUDIU
Podává se na webu www.prihlaska.upol.cz. 
Administrativní poplatek: 690 Kč za každou e-přihlášku

Termín podání přihlášky:
1. 11. 2022 — 15. 3. 2023 bakalářské a navazující magisterské studijní programy

TERMÍNy PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK
13.—14. 5. 2023 bakalářské programy (v případě většího počtu uchazečů a pro 
uchazeče se specifickými potřebami i 20.—21. 5.)

12.—13. 6. 2023  navazující magisterské programy (12. 6. samostatné a specializace, 
13. 6. sdružené maior/minor)

Požadavky a podmínky přijímacích zkoušek na webech www.ff.upol.cz 
a www.studium.upol.cz

DNy OTEVŘENÝCH DVEŘÍ UP
pátek 2. prosince 2022 | sobota 14. ledna 2023



STUDIJNÍ PROGRAMy FILOZOFICKé FAKULTy
(PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2023, AKADEMICKÝ ROK 2023/2024)

FilozoFicKá FaKulta uP | studijní oddělení
Křížkovského 10 | 771 80  Olomouc
+420 585 633 063 | studijni.ff@upol.cz

www.ff.upol.cz
www.facebook.com/ffup.cz
www.instagram.com/ff_upol
www.youtube.com/palackyuniversity

cizÍ JazYKY/FiloloGiE
 � Anglická filologie (B, nM)
 � Angličtina se zaměřením na tlumočení a překlad (nM)
 � Asijská studia (nM)
 � Asijská studia se specializací čínský jazyk a kultura (nM)
 � Asijská studia se specializací indonéský jazyk a kultura (nM)
 � Asijská studia se specializací japonský jazyk a kultura (nM)
 � Asijská studia se specializací korejský jazyk a kultura (nM)
 � Asijská studia se specializací vietnamský jazyk a kultura (nM)
 � Čínská filologie (B)
 � Francouzská filologie (B, nM)
 � Francouzská filologie se specializací na aplikovanou ekonomii (B)
 � Indonéská studia (B)
 � Italská filologie (B, nM)
 � Italština a italská kultura (nM)
 � Japonská filologie (B)
 � Korejská studia (B) 
 � Korejština pro hospodářskou praxi (B)
 � Němčina se zaměřením na tlumočení a překlad (B, nM)
 � Německá filologie (B, nM)
 � Nizozemská filologie (nM)
 � Polská filologie (B, nM)
 � Polská filologie se specializací na překlad (nM)
 � Polská filologie se specializací na překladatelství 

a hospodářskou praxi (B)
 � Portugalská filologie (B, nM)
 � Praktická nizozemská filologie (B)
 � Ruská filologie (B, nM)
 � Ruská filologie se specializací na překladatelství 

a hospodářskou praxi (B) 
 � Ruština pro překladatele (nM)
 � Španělská filologie (B, nM)
 � Španělská filologie se specializací na tlumočnictví a překlad (nM)
 � Ukrajinská filologie (B, nM)
 � Ukrajinská filologie se specializací na překladatelství 

a hospodářskou praxi (B)
 � Vietnamská filologie (B)

ČESKá FiloloGiE, EDitoRStVÍ
 � Česká filologie (B, nM)
 � Česká filologie se zaměřením na editorskou práci ve 

sdělovacích prostředcích (B)
 � Ediční a nakladatelská praxe (nM)

EKoNoMicKÉ oBoRY
 � Ekonomicko-manažerská studia (B)

FilozoFiE, REliGioNiStiKa, tEoloGiE
 � Filozofie (B, nM)
 � Religionistika (B, nM)

HiStoRicKÉ VĚDY
 � Archeologie (B)
 � Archivnictví (B)
 � Historické vědy (B, nM)

 � Judaistika. Dějiny a kultura Židů (nM)
 � Judaistika. Židovská a izraelská studia (B)

MEDiálNÍ a KoMuNiKaČNÍ StuDia
 � Mediální studia (nM)
 � Mediální studia se specializací na komunikační studia (nM)
 � Mediální studia se specializací na kulturální studia (nM)
 � Mediální studia se specializací na žurnalistická studia (nM)
 � Žurnalistika (B)

NEuČitElSKá PEDaGoGiKa, aNDRaGoGiKa, 
MaNaGEMENt

 � Andragogika (B, nM)
 � Andragogika se specializací personální rozvoj (B)
 � Řízení vzdělávacích institucí (B)

oBEcNá liNGViStiKa, DiGital HuMaNitiES
 � Lingvistika a Digital Humanities (B)
 � Obecná lingvistika (nM)
 � Obecná lingvistika a teorie komunikace (B)

PoliticKÉ VĚDY
 � Evropská studia a diplomacie (B)
 � Evropská unie (nM)
 � Mezinárodní vztahy a bezpečnost (B)
 � Politická analýza a strategie (nM)
 � Politická komunikace a politický marketing (B)
 � Politologie (B)
 � Vládnutí a demokracie (nM)
 � War and Peace Studies (nM)

PSYcHoloGiE
 � Psychologie (B, nM)

SociálNÍ PRácE
 � Sociální práce (B)

SocioloGiE
 � Kulturní antropologie (B, nM)
 � Management vědy (nM)
 � Migrační studia (B)
 � Sociologie (B, nM)

VĚDY o uMĚNÍ a KultuŘE, PaMátKoVá PÉČE
 � Divadelní studia (B, nM)
 � Filmová studia (B, nM)
 � Muzikologie (B, nM)
 � Televizní a rozhlasová studia (B, nM)
 � Teorie a dějiny výtvarných umění (B, nM)
 � Teorie a dějiny výtvarných umění 

se specializací památková péče (nM)
 � Uměnovědná studia (B)

(B) bakalářské studium, 3–4 roky
(nM) navazující magisterské 

studium, 2–3 roky



PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA
Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého nabízí 
vzdělávání zaměřené na matematiku, informatiku, fyziku,
chemii, biologii a ekologii, vědy o Zemi, zdravotnický obor 
či učitelství. Poskytuje zázemí se špičkovou technikou, 
moderní laboratoře či studovnu. Pořádá popularizační akce.

STUDUJ V OLOMOUCI — UNIVERZITNÍM MĚSTĚ
Univerzita Palackého je moderní vysokou školou v historické a přátelské Olomouci. 
Na osmi fakultách najdete 1 000 trendy studijních programů a potkáte studenty 
ze 100 zemí světa. V nabídce je prakticky vše od učitelství, teologie, práva, tělesné 
výchovy a sportu přes humanitní, umělecké, přírodovědné, zdravotnické či lékařské 
obory. Lze si vybrat studium jednoho studijního programu, nebo u některých 
zkombinovat dva, někdy i mezi různými fakultami. Při výběru dvou studijních zaměření 
dejte pozor na to, že závěrečná práce se píše jen z hlavního (maior) programu. 

Poznejte český Oxford, vše o něm najdete na www.univerzitnimesto.cz
Podrobný přehled studijních programů na www.studium.upol.cz

E-PŘIHLÁŠKA KE STUDIU
Podává se na webu www.prihlaska.upol.cz. 
Administrativní poplatek: 690 Kč za každou e-přihlášku

Termín podání přihlášky: 
1. 11. 2022 — 15. 3. 2023 bakalářské a navazující magisterské studijní programy

TERMÍNy PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK
5.—16. 6. 2023 bakalářské a navazující magisterské programy

Požadavky a podmínky přijímacích zkoušek najdete na webu www.studujprf.upol.cz 

DNy OTEVŘENÝCH DVEŘÍ UP
pátek 2. prosince 2022
sobota 14. ledna 2023



STUDIJNÍ PROGRAMy PŘÍRODOVĚDECKé FAKULTy 
(PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2023, AKADEMICKÝ ROK 2023/2024)
BIOLOGIE, EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 � Bioanalytická laboratorní diagnostika 
ve zdravotnictví – Experimentální biologie (nM)

 � Biologie a ekologie (B)
 � Biologie a environmentální výchova pro vzdělávání (B)
 � Biologie pro vzdělávání (B)
 � Botanika (nM)
 � Ekologie a ochrana životního prostředí (B, nM)
 � Experimentální biologie – specializace Experimentální 

biologie (B)
 � Experimentální biologie – specializace Experimentální 

biologie rostlin (B)
 � Experimentální biologie rostlin (nM)
 � Fytopatologie (nM)
 � Hydrobiologie (nM)
 � Molekulární a buněčná biologie (B, nM)
 � Ochrana a tvorba krajiny (nM)
 � Plant Biology (nM)* 
 � Učitelství biologie a environmentální výchovy pro střední 

školy (nM)
 � Učitelství biologie pro střední školy (nM)
 � Zoologie (nM)

FYZIKA
 � Aplikovaná fyzika (B, nM)
 � Biofyzika (nM)
 � Biofyzika – specializace Molekulární biofyzika (B)
 � Biofyzika – specializace Obecná biofyzika (B)
 � Digitální a přístrojová optika (B, nM)
 � Fyzika pro vzdělávání (B)
 � Nanotechnologie (B, nM)
 � Nanotechnology (nM)*
 � Obecná fyzika a matematická fyzika (B, nM)
 � Optika a optoelektronika (B, nM)
 � Přístrojová a počítačová fyzika (B)
 � Učitelství fyziky pro střední školy (nM)

CHEMIE
 � Analytická chemie (nM)
 � Anorganická a bioanorganická chemie – specializace 

Anorganické materiály (nM)
 � Anorganická a bioanorganická chemie – specializace 

Bioanorganická chemie (nM)
 � Aplikovaná chemie (B)
 � Bioanorganická chemie (B)
 � Biochemie (B, nM)
 � Bioinformatika (B, nM)
 � Bioorganická chemie a chemická biologie (B, nM)
 � Biotechnologie a genové inženýrství (B, nM)
 � Biotechnology and Genetic Engineering (nM)*
 � Fyzikální chemie (nM)
 � Chemie (B)
 � Chemie – analytik specialista (B)
 � Chemie pro vzdělávání (B)

 � Nanomaterial Chemistry (nM)*
 � Nanomateriálová chemie (B, nM)
 � Organická chemie (nM)
 � Učitelství chemie pro střední školy (nM)

INFORMATIKA
 � Aplikovaná informatika – specializace Počítačové systémy 

a technologie (nM)
 � Aplikovaná informatika – specializace Vývoj software (nM)
 � Informační technologie (B)
 � Informatika (B)
 � Informatika – specializace Obecná informatika (nM)
 � Informatika – specializace Umělá inteligence (nM)
 � Informatika pro vzdělávání (B)
 � Učitelství informatiky pro střední školy (nM)

MATEMATIKA
 � Aplikovaná matematika (nM)
 � Aplikovaná matematika – specializace Data Science (B)
 � Aplikovaná matematika – specializace Matematika 

v ekonomické praxi (B)
 � Aplikovaná matematika – specializace Průmyslová 

matematika (B)
 � Deskriptivní geometrie pro vzdělávání (B)
 � Matematika (B, nM)
 � Matematika pro vzdělávání (B)
 � Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy (nM)
 � Učitelství matematiky pro střední školy (nM)

VĚDY O ZEMI
 � Development Studies and Foresight – specialization in 

Foresight  (nM)*
 � Development Studies and Foresight – specialization in 

International Development Studies  (nM)*
 � Environmentální geologie (B, nM)
 � Environmentální rizika a klimatická změna (B)
 � Geografie (B)
 � Geografie a regionální rozvoj (nM)
 � Geografie pro vzdělávání (B)
 � Geoinformatics and Cartography (B, nM)*
 � Geoinformatika a kartografie (B, nM)
 � Geologie a ochrana životního prostředí pro vzdělávání (B)
 � Global Development Policy  (nM)*
 � Mezinárodní rozvojová a environmentální studia (B, nM)
 � Petroleum Engineering  (B)*
 � Učitelství geografie pro střední školy (nM)
 � Učitelství geologie a ochrany životního 

prostředí pro střední školy (nM)

ZDRAVOTNICKÉ OBORY
 � Optometrie (B, nM)

(B) bakalářské studium, 3–4 roky
(nM) navazující magisterské studium, 2–3 roky
*  placená forma

PŘÍRODOVĚDECKá FAKuLTA uP | studijní oddělení
17. listopadu 1192/12 | 779 00  Olomouc
+420 585 634 010 | studijni.prf@upol.cz

www.prf.upol.cz
www.facebook.com/prfupol
www.instagram.com/prf_upol
www.youtube.com/palackyuniversity



Pedagogická fakulta
Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci vzdělává 
budoucí učitele/učitelky a jiné pedagogické pracovníky/pracovnice 
dle nejmodernějších trendů konceptu Učitel pro 21. století pro 
všechny typy škol — mateřských, základních a středních, školských 
i mimoškolských výchovných a vzdělávacích zařízení.

StuduJ V oloMouci — uNiVeRZitNÍM MĚStĚ
Univerzita Palackého je moderní vysokou školou v historické a přátelské Olomouci. 
Na osmi fakultách najdete 1 000 trendy studijních programů a potkáte studenty 
ze 100 zemí světa. V nabídce je prakticky vše od učitelství, teologie, práva, tělesné 
výchovy a sportu přes humanitní, umělecké, přírodovědné, zdravotnické či lékařské 
obory. Lze si vybrat studium jednoho studijního programu, nebo u některých 
zkombinovat dva, někdy i mezi různými fakultami. Při výběru dvou studijních zaměření 
dejte pozor na to, že závěrečná práce se píše jen z hlavního (maior) programu. 

Poznejte český Oxford, vše o něm najdete na www.univerzitnimesto.cz
Podrobný přehled studijních programů na www.studium.upol.cz

e-PŘiHláŠka ke Studiu
Podává se na webu www.prihlaska.upol.cz. 
Administrativní poplatek: 690 Kč za každou e-přihlášku

Termín podání přihlášky: 1. 11. 2022 — 15. 3. 2023 bakalářské, magisterské 
a navazující magisterské studijní programy

teRMÍNy PŘiJÍMacÍcH ZkouŠek
 � 27.−28. 5. 2023 − talentové zkoušky pro programy v prezenční/kombinované 
formě (bakalářské, magisterské, nav. magisterské), talentové zkoušky hudební 
a z výtvarné výchovy, ústní pohovor s praktickou zkouškou hudebních dovedností

 � 3.−11. 6. 2023 − písemné a ústní zkoušky pro programy v prezenční/
kombinované formě (bakalářské, magisterské, navazující magisterské)

 � 9.−24. 5. 2023 − programy v cizím jazyce

 � 12.−16. 6. 2023 − doktorské programy

Požadavky a podmínky přijímacích zkoušek najdete na webu www.pdf.upol.cz 



StudiJNÍ PRogRaMy PedagogickÉ fakulty 
(PŘiJÍMacÍ ŘÍZeNÍ 2023, akadeMickÝ Rok 2023/2024)

PedagogicKá faKulta uP | studijní oddělení
Žižkovo náměstí 5 | 779 00  Olomouc
+420 585 635 010 | studijni.pdf@upol.cz

www.pdf.upol.cz
www.facebook.com/PedagogickafakultaUPOL
www.instagram.com/pdf_upol
www.youtube.com/palackyuniversity

dNy oteVŘeNÝcH dVeŘÍ uP
pátek 2. prosince 2022 | sobota 14. ledna 2023

NeuČitelSKá PedagogiKa 
 � Dramaterapie (nM)**
 � Edukace v kultuře (nM)
 � Logopedie (M)
 � Muzikoterapie (nM)
 � Předškolní pedagogika (nM)
 � Řízení volnočasových aktivit (nM)
 � Sociální pedagogika − specializace Prevence sociálně 

patologických jevů (B)
 � Sociální pedagogika − specializace Projektování 

a management (nM)
 � Sociální pedagogika − specializace Výchova ve volném čase (B)
 � Sociální pedagogika − specializace Výchovné poradenství (nM)
 � Speciální pedagogika – asistent pedagoga (B)**
 � Speciální pedagogika − andragogika (B)
 � Speciální pedagogika − dramaterapie (B)
 � Speciální pedagogika − expresivní přístupy (B)**
 � Speciální pedagogika − intervence (B)
 � Speciální pedagogika − intervence u dětí předškolního 

věku (nM)**
 � Speciální pedagogika − poradenství (nM)
 � Speciální pedagogika − raný věk (B)
 � Speciální pedagogika se zaměřením na rozvoj zrakových 

funkcí (B)**
 � Vychovatelství (B)
 � Vychovatelství a speciální pedagogika (B)

uČitelStVÍ
 � Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (B)
 � Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (B)
 � Historie se zaměřením na vzdělávání (B)
 � Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání (B)
 � Informační technologie se zaměřením na vzdělávání (B)
 � Matematika se zaměřením na vzdělávání (B)
 � Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (B)
 � Přírodopis a environmentální výchova se zaměřením na 

vzdělávání (B)
 � Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání (B)
 � Technika a praktické činnosti se zaměřením na vzdělávání (B)
 � Učitelství anglického jazyka pro základní školy (nM)

 � Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň 
základních škol (nM)

 � Učitelství dějepisu pro střední školy a 2. stupeň základních 
škol (nM)

 � Učitelství hudební výchovy pro střední školy a 2. stupeň 
základních škol (nM)

 � Učitelství informatiky pro 2. stupeň základních škol (nM)
 � Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních škol (nM)
 � Učitelství německého jazyka pro základní školy (nM)
 � Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy 

(nM)
 � Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku (B)
 � Učitelství pro 1. stupeň základní školy (M)
 � Učitelství pro mateřské školy (B)
 � Učitelství přírodopisu a environmentální výchovy pro 

2. stupeň základních škol (nM)
 � Učitelství techniky pro střední školy a praktických činností 

pro 2. stupeň základních škol (nM)
 � Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základních škol 

(nM)
 � Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň základních škol, 

střední školy a ZUŠ (nM) 
 � Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy 

pro střední školy a 2. stupeň základních škol (nM)
 � Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (B)
 � Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (B)

NeuČitelSKá PedagogiKa a uČitelStVÍ 
(KoMBiNace)

 � Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol 
a střední školy (B, nM)

 � Učitelství pro 1. stupeň základní školy a speciální 
pedagogika (M)

 � Učitelství pro mateřské školy a speciální pedagogika (B)

PRŮMYSloVÝ deSigN
 � Průmyslový design (B) *

(B) bakalářské studium, 3–4 roky
(nM) navazující magisterské studium, 2–3 roky 
(M) magisterské studium, 5–6 let
* realizováno ve spolupráci s VŠB–TUO, přihláška 

a přijímací řízení na VŠB–TUO
** v procesu akreditace



FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY
Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci je předním 
pracovištěm v ČR, které se s nejmodernějším zázemím zaměřuje na 
pohyb člověka a zdravý životní styl. Nabízí studium v oblasti tělesné 
výchovy a sportu, rekreologie, fyzioterapie nebo aplikovaných pohybových 
aktivit, stejně jako možnost získat trenérské a další licence. 

STUDUJ V OLOMOUCI — UNIVERZITNÍM MĚSTĚ
Univerzita Palackého je moderní vysokou školou v historické a přátelské Olomouci. 
Na osmi fakultách najdete 1 000 trendy studijních programů a potkáte studenty 
ze 100 zemí světa. V nabídce je prakticky vše od učitelství, teologie, práva, tělesné 
výchovy a sportu přes humanitní, umělecké, přírodovědné, zdravotnické či lékařské 
obory. Lze si vybrat studium jednoho studijního programu, nebo u některých 
zkombinovat dva, někdy i mezi různými fakultami. Při výběru dvou studijních zaměření 
dejte pozor na to, že závěrečná práce se píše jen z hlavního (maior) programu. 

Poznejte český Oxford, vše o něm najdete na www.univerzitnimesto.cz
Podrobný přehled studijních programů na www. studium.upol.cz

E-PŘIHLÁŠKA KE STUDIU
Podává se na webu www.prihlaska.upol.cz. 
Administrativní poplatek: 690 Kč za každou e-přihlášku
Termín podání e-přihlášky: 
1. 11. 2022 — 15. 3. 2023 bakalářské a navazující magisterské studijní programy

TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK
Bakalářský program v oblasti vzdělávání Tělesná výchova a sport, kinantropologie

 � 24.—28. 4. 2023 talentová zkouška (kde je zařazena)
 � 24.—28. 4. 2023 ústní pohovor (kde je zařazen)
 � do 29. 4. 2023 písemná zkouška SCIO (kde je zařazena, záleží na termínu u SCIO)

Bakalářský program Fyzioterapie
 � 12.—16. 6. 2023 talentová zkouška, ústní pohovor a písemná zkouška

Navazující magisterský program Aplikovaná fyzioterapie
 � 19.—23. 6. 2023 ústní a písemná zkouška

Navazující magisterský program v oblasti Tělesná výchova a sport, kinantropologie
 � 24.—28. 4. 2023 talentová zkouška (kde je zařazena)
 � květen, červen ústní pohovor a písemná zkouška (kde jsou zařazeny)

Sdružené studijní programy (minor) se řídí podmínkami pedagogické, 
přírodovědecké a filozofické fakulty.

Požadavky a podmínky přijímacích zkoušek najdete na www.ftk.upol.cz (Studujte u nás)



STUDIJNÍ PROGRAMY FAKULTY TĚLESNÉ KULTURY
(PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2023, AKADEMICKÝ ROK 2023/2024)

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ UP
pátek 2. prosince 2022 | sobota 14. ledna 2023

APLIKOVANÉ POHYBOVÉ AKTIVITY
 � Aplikované pohybové aktivity — poradenství ve speciální pedagogice (nM)
 � Aplikované pohybové aktivity — speciálně pedagogický základ (B)

DUÁLNÍ KARIÉRA VRCHOLOVÝCH SPORTOVCŮ
 � Sportovní specialista — duální kariéra vrcholových sportovců (B)

REKREOLOGIE
 � Rekreologie — pedagogika volného času (B)
 � Tělesná výchova a sport — Rekreologie (nM)

TĚLESNÁ VÝCHOVA, KINANTROPOLOGIE
 � Tělesná výchova a sport pro vzdělávání se specializacemi (B)
 � Tělesná výchova pro vzdělávání maior (B, sdružené studium)
 � Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a ochranu obyvatelstva (B)
 � Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a speciální pedagogiku (B)
 � Učitelství tělesné výchovy pro 2. st. ZŠ a SŠ maior (nM, sdružené studium)
 � Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ a ochrana obyvatelstva (nM)
 � Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ se specializacemi (nM)
 � Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ se zaměřením na speciální pedagogiku (nM)

TRENÉRSTVÍ 
 � Trenérství a management sportu (nM)
 � Trenérství a sport — pedagogika volného času (B)

ZDRAVOTNICKÉ OBORY: FYZIOTERAPIE
 � Aplikovaná fyzioterapie (nM)
 � Fyzioterapie (B)

(B) bakalářské studium, 3 roky
(nM) navazující magisterské studium, 2 roky

FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY UP
oddělení pro studium
třída Míru 117 | 771 11  Olomouc
+420 585 635 010 | studijni.ftk@upol.cz

www.ftk.upol.cz
www.facebook.com/ftkup
www.instagram.com/ftkup
www.youtube.com/palackyuniversity



PRÁVNICKÁ FAKULTA
Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 
klade důraz na rozvoj kvalitního právního vzdělávání
s velkým podílem praktických forem výuky. Preferováno 
je dovednostní učení v menších skupinách. Výuku vedou
špičkoví odborníci, kteří přednáší například pro Justiční
akademii či Českou advokátní komoru.

STUDUJ V OLOMOUCI — UNIVERZITNÍM MĚSTĚ
Univerzita Palackého je moderní vysokou školou v historické a přátelské Olomouci. 
Na osmi fakultách najdete 1 000 trendy studijních programů a potkáte studenty 
ze 100 zemí světa. V nabídce je prakticky vše od učitelství, teologie, práva, tělesné 
výchovy a sportu přes humanitní, umělecké, přírodovědné, zdravotnické či lékařské 
obory. Lze si vybrat studium jednoho studijního programu, nebo u některých 
zkombinovat dva, někdy i mezi různými fakultami. Při výběru dvou studijních zaměření 
dejte pozor na to, že závěrečná práce se píše jen z hlavního (maior) programu. 

Poznejte český Oxford, vše o něm najdete na www.univerzitnimesto.cz
Podrobný přehled studijních programů na www.studium.upol.cz

STUDIJNÍ PROGRAMY PRÁVNICKé FAKULTY
(PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2023, AKADEMICKÝ ROK 2023/2024)

 � Evropské právo a politiky EU (nM)
 � Právo a právní věda (M)
 � Právo ve veřejné správě (B)

(B) prezenční bakalářské studium, 3 roky
(M) prezenční magisterské studium, 5 let
(nM) prezenční navazující magisterské studium, 2 roky

E-PŘIHLÁŠKA KE STUDIU
Podává se na webu www.prihlaska.upol.cz. 
Administrativní poplatek: 690 Kč za každou e-přihlášku

Termín podání přihlášky: 
1. 11. 2022 — 15. 3. 2023 bakalářský, magisterský a navazující magisterský program



PrávnicKá faKUlta UP
studijní oddělení
17. listopadu 8 | 779 00  Olomouc
+420585 637 510—11 | +420 585 637 706
studijni.pf@upol.cz

www.pf.upol.cz
www.facebook.com/pravnicka.fakulta.up
www.instagram.com/pf_upol
www.youtube.com/palackyuniversity

TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK
10. 12. 2022 | 4. 2. 2023 | 4. 3. 2023 | 2. 4. 2023 | 29. 4. 2023 | 20. 5. 2023 *
* Další informace na webu www.scio.cz/nsz/terminy

Právo a právní věda (M) a Právo ve veřejné správě (B)
Právnická fakulta bude pro přijímání vycházet z výsledků testů OSP (obecné studijní 
předpoklady) a ZSV (základy společenských věd) v rámci Národních srovnávacích 
zkoušek organizovaných společností www.scio.cz. Uchazeč, který podá e-přihlášku, 
bude mít možnost absolvovat jeden kompletní test (OSP a ZSV) dne 20. 5. 2023 zdarma.

Evropské právo a politiky EU (nM)
Pro přijímání bude vycházeno z výsledků testu v rámci Národních srovnávacích 
zkoušek: Test pro Evropské právo a politiky EU (www.scio.cz/nsz/testy). Uchazeč, 
který podá e-přihlášku, bude mít možnost absolvovat test EPP 20. 5. 2023 zdarma.

Předpokládané počty přijatých: 
Evropské právo a politiky EU (nM) 25—30 uchazečů
Právo a právní věda (M) 300 uchazečů
Právo ve veřejné správě (B) 55—60 uchazečů

Požadavky a podmínky přijímacích zkoušek najdete na webech www.pf.upol.cz
(o fakultě/úřední deska/přijímací řízení) či www.studium.upol.cz.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ UP
pátek 2. prosince 2022 
sobota 14. ledna 2023 



FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD
Na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci 
se dá studovat například porodní asistence, fyzioterapie, zdravotnické 
záchranářství a mnohá další zaměření. Stačí si vybrat z nabídky níže. 

STUDUJ V OLOMOUCI — UNIVERZITNÍM MĚSTĚ
Univerzita Palackého je moderní vysokou školou v historické a přátelské Olomouci. 
Na osmi fakultách najdete 1 000 trendy studijních programů a potkáte studenty 
ze 100 zemí světa. V nabídce je prakticky vše od učitelství, teologie, práva, tělesné 
výchovy a sportu přes humanitní, umělecké, přírodovědné, zdravotnické či lékařské 
obory. Lze si vybrat studium jednoho studijního programu, nebo u některých 
zkombinovat dva, někdy i mezi různými fakultami. Při výběru dvou studijních zaměření 
dejte pozor na to, že závěrečná práce se píše jen z hlavního (maior) programu. 

Poznejte český Oxford, vše o něm najdete na www.univerzitnimesto.cz
Podrobný přehled studijních programů na www.studium.upol.cz

E-PŘIHLÁŠKA KE STUDIU
Podává se na webu www.prihlaska.upol.cz. 
Administrativní poplatek: 690 Kč za každou e-přihlášku
Termín podání e-přihlášky: 
1. 11. 2022 — 15. 3. 2023 bakalářské a navazující magisterské studijní programy

TERMÍNy PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK
 � 8. 6. 2023 bakalářské programy v prezenční formě* 
  (včetně 1. kola přijímací zkoušky pro Zdravotnické záchranářství)

 � 9. 6. 2023 bakalářské programy v kombinované formě* 
  (včetně 1. kola přijímací zkoušky pro Zdravotnické záchranářství) 
  navazující magisterské programy

 � 15. 6. 2023 Zdravotnické záchranářství — 2. kolo přijímací zkoušky 
  (test fyzické zdatnosti)

* Pokud má uchazeč podanou přihlášku na prezenční i kombinovanou formu studia v rámci 
bakalářských programů, koná přijímací zkoušku v termínu pro kombinovanou formu.

Požadavky a podmínky přijímacích zkoušek najdete na webu www.studium.upol.cz



STUDIJNÍ PROGRAMy 
FAKULTy ZDRAVOTNICKÝCH VĚD
(PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2023, AKADEMICKÝ ROK 2023/2024)

FaKulta ZdravotnicKých věd uP
studijní oddělení
Hněvotínská 3 | 775 15  Olomouc
+420 585 632 855 | studijni.fzv@upol.cz

www.fzv.upol.cz
www.facebook.com/upolfzv
www.instagram.com/fzv_up
www.youtube.com/palackyuniversity

DNy OTEVŘENÝCH DVEŘÍ UP
pátek 2. prosince 2022
sobota 14. ledna 2023

 � Aplikovaná fyzioterapie (nM)
 � Ergoterapie (B)
 � Fyzioterapie (B)
 � Intenzivní péče v porodní asistenci (nM)
 � Ochrana a podpora zdraví (B)
 � Organizace a řízení ve zdravotnictví (nM)
 � Pediatrické ošetřovatelství (B)
 � Porodní asistence (B)
 � Radiologická asistence (B)
 � Specializace v ošetřovatelství − Ošetřovatelská péče v interních oborech (nM)
 � Všeobecné ošetřovatelství (B)
 � Zdravotnické záchranářství (B)
 � Zobrazovací technologie v radiodiagnostice (nM)

(B) bakalářské studium, 3 roky
(nM) navazující magisterské studium, 2 roky


