
STUDIUM NA UJEP

Formy studia 
 
Studium v prezenční formě se uskutečňuje podle 
studijního plánu, který studentovi umožňuje 
pravidelnou, často každodenní účast na 
přednáškách, seminářích a cvičeních či dalších 
vzdělávacích aktivitách vedených akademickými 
pracovníky.

Studium v kombinované formě se uskutečňuje 
podle studijního plánu, v němž každodenní 
účast ve výuce není vyžadována. Studenti 
kombinované formy docházejí na fakultu buď 
jeden den v týdnu (může se jednat o pracovní 
den), nebo mají jedenkrát za 3–4 týdny blokovou 
výuku trvající 2–3 dny. Studium dále probíhá 
prostřednictvím e-learningu a samostudia. 

Typy studijních programů

Bakalářské studium
• je určeno pro absolventy středních škol 

s maturitou,
• doba studia je 3 nebo 4 roky,
• absolventi získávají titul Bc., u uměleckých 

oborů fakulty umění a designu BcA., 
a mohou pokračovat v navazujícím 
magisterském studiu.

Magisterské studium
• je určeno pro absolventy středních škol 

s maturitou,
• doba studia je 5 let,
• absolventi získávají titul Mgr. a mohou 

pokračovat v doktorském studiu.

Navazující magisterské studium
• je určeno pro absolventy bakalářského, 

magisterského nebo navazujícího 
magisterského studia ve stejném nebo 
příbuzném oboru,

• doba studia je 2 roky,
• absolventi získávají titul Mgr. nebo Ing., 

u uměleckých oborů fakulty umění a designu 
MgA., a mohou pokračovat v doktorském 
studiu.

Doktorské studium
• je určeno pro absolventy magisterských 

nebo navazujících magisterských studijních 
programů,

• doba studia je 3 nebo 4 roky,
• studium je zaměřeno na samostatnou tvůrčí 

činnost v oblasti výzkumu, vývoje nebo 
umění,

• absolventi získávají titul Ph.D.

Obecné informace o přijímacím řízení 

Ke studiu je možno se přihlásit v termínech 
vyhlášených jednotlivými fakultami univerzity. 

E-přihláška je dostupná na hlavní stránce www.
ujep.cz nebo na odkazu http://eprihlaska.ujep.cz.

Uchazeč, který je povinen v přijímacím řízení 
doložit dosažení středního vzdělání s maturitou, 
přičemž tohoto vzdělání nabyl v zahraničí 
(s výjimkou Slovenské republiky), dokládá toto 
vzdělání buď úředně ověřenou kopií nostrifikace, 
nebo úředně ověřenou kopií dokladu o udělení 
Evropského bakalaureátu opatřenou úředně 
ověřeným překladem. Uchazeč, který získal 
střední vzdělání s maturitní zkouškou ve 
Slovenské republice, je povinen doložit úředně 
ověřenou kopii zahraničního maturitního 
vysvědčení.

Informace o přijímacím řízení 
pro akademický rok 2017/2018 na Univerzitě Jana Evangelisty 
Purkyně v Ústí nad Labem



Uchazeč, který je povinen v přijímacím řízení 
doložit dosažení vysokoškolského vzdělání, 
přičemž tohoto vzdělání nabyl v zahraničí 
(s výjimkou Slovenské republiky), dokládá toto 
vzdělání úředně ověřenou kopií nostrifikace. 
Uchazeč, který získal vysokoškolské vzdělání ve 
Slovenské republice, je povinen doložit úředně 
ověřenou kopii zahraničního vysokoškolského 
diplomu.

Cizí státní příslušníci mohou být povinni 
vykonat zkoušku z českého jazyka na úrovni 
stanovené fakultou dle Společného evropského 
referenčního rámce, a to na pracovišti veřejné 
vysoké školy, které uskutečňuje akreditovaný 
studijní nebo vzdělávací program zaměřený na 
výuku češtiny. Prokázání jazykových znalostí 
se nevyžaduje u uchazečů, kteří jsou občany 
Slovenské republiky, a dále u uchazečů, kteří 
složili maturitní zkoušku v České republice nebo 
v České republice absolvovali vysokoškolské 
studium uskutečňované v českém jazyce. 
Zkoušku z českého jazyka, která ověřuje 
znalost češtiny pro cizince na úrovni alespoň 
A2 podle Společného evropského referenčního 
rámce, zabezpečí též katedra bohemistiky 
Pedagogické fakulty UJEP v květnu 2017 (http://
pf.ujep.cz/). Tato zkouška je pro uchazeče 
zdarma, zájemci však mohou získat certifikát, 
jehož cena je stanovena Centrem celoživotního 
vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP. Přehled 
učiva k uvedené zkoušce je uveden na adrese 
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/
referencni-urovne-pro-cestinu-jako-cizi-jazyk 
a podrobnější informace k požadované úrovni 
znalosti českého jazyka na adrese  http://
www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-
evropsky-referencni-ramec-pro-jazyky 
(informace v češtině) a http://www.coe.int/t/dg4/
linguistic/Source/Framework_EN.pdf (informace 
v angličtině).

FAKULTA SOCIÁLNĚ EKONOMICKÁ (FSE)

Den otevřených dveří: 26. 1. 2017
Termín pro podání přihlášky: 
31. 3. 2017 prezenční forma studia
31. 3. 2017 kombinovaná forma studia
Termín zaslání portfolia: do 15. 6. 2017

Forma přihlášky: elektronická 

Administrativní poplatek za přihlášku:
500 Kč (pouze elektronická přihláška) 
Adresa majitele účtu: Univerzita J. E. Purkyně 
v Ústí nad Labem, Pasteurova 1,  

400 96 Ústí nad Labem
Číslo účtu: 100200392/0800
Název banky: Česká spořitelna, a. s.  
Ústí nad Labem 
Variabilní symbol: 450509
Specifický symbol: vygenerován elektronickým 
systémem
Při podání e-přihlášky se poplatek hradí 
výhradně převodem.

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM
prezenční a kombinovaná forma

Studijní program Ekonomika a management se 
studijním oborem Ekonomika a management 

Studijní program Hospodářská politika 
a správa se studijním oborem Regionální rozvoj 
a veřejná správa

Studijní program Sociální politika a sociální 
práce se studijním oborem Sociální práce

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM
prezenční forma

Studijní program Ekonomika a management se 
studijním oborem Ekonomika a management

Studijní program Hospodářská politika 
a správa se studijním oborem Regionální rozvoj 
a veřejná správa

Studijní program Sociální politika a sociální 
práce se studijním oborem Řízení v sociální 
práci
 
Kontakty: 
Moskevská 54, 400 96 Ústí nad Labem
Tel.: (+420) 475 284 603 – prezenční bakalářské 
studium, (+420) 475 284 608 – kombinované 
bakalářské a navazující magisterské studium
E-mail: vladislava.vitakova@ujep.cz 
Web: http://fse.ujep.cz



FAKULTA UMĚNÍ A DESIGNU (FUD)

Den otevřených dveří:  
3. 11. 2016 (bakalářské studium)
26. 1. 2017 (navazující magisterské a doktorské 
studium)
Termín pro podání přihlášky: 
16. 1. 2017 bakalářské studium (obory Design, 
Fotografie a intermediální tvorba, Grafický 
design) 
28. 2. 2017 navazující magisterské studium 
(obory Design, Fotografie a intermediální tvorba, 
Grafický design)
31. 3. 2017 navazující magisterské studium (obor 
Kurátorská studia)
30. 5. 2017 navazující magisterské studium (obor 
Photography and Time-Based Media)
28. 4. 2017 doktorské studium (obor Vizuální 
komunikace)
Termín přijímacích zkoušek: 
14.–16. 2. 2017 bakalářské studium (obory 
Design, Fotografie a intermediální tvorba, 
Grafický design)
25. 5. 2017 navazující magisterské studium 
(obory Design, Fotografie a intermediální tvorba, 
Grafický design)
29. 5. 2017 navazující magisterské studium (obor 
Kurátorská studia)
22.–23. 6. 2017 navazující magisterské studium 
(obor Photography and Time-Based Media)
30. 5. 2017 doktorské studium (obor Vizuální 
komunikace)

Forma přihlášky: elektronická nebo písemná na 
tiskopise SEVT

Administrativní poplatek za přihlášku: 
500 Kč (jen pro studium v českém jazyce)
Adresa majitele účtu: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí 
nad Labem, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem
Číslo účtu: 100200392/0800
Název banky: Česká spořitelna, a. s. Ústí nad 
Labem
Variabilní symbol: 460509
Specifický symbol pro písemnou přihlášku: prvních 
6 čísel rodného čísla
Specifický symbol pro e-přihlášku: vygenerován 
elektronickým systémem 
Při podání e-přihlášky se poplatek hradí výhradně 
převodem.
Bankovní spojení pro platbu ze zahraničí:  
IBAN: CZ84 0800 0000 0001 0020 0392.  
SWIFT adresa: GIBACZPX

Administrativní poplatek pro obor Photography 

a Time-Based Media: bez poplatku 

Pro navazující magisterské studium oboru 
Photography and Time-Based Media není možné 
podávat elektronickou přihlášku.

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM
prezenční forma
 
Studijní program Výtvarná umění se studijními 
obory: 
Design v ateliérech: 
 Design interiéru  
 Design keramiky 
 Oděvní a textilní design 
 Produktový design 
 Přírodní materiály 
 Sklo 
Fotografie a intermediální tvorba v ateliérech: 
 Aplikovaná a reklamní fotografie 
 Digitální média 
 Fotografie 
 Interaktivní média 
 Performance 
 Time-Based Media 
Grafický design v ateliérech: 
 Grafický design I 
 Grafický design II 
 Vizuální design

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM
prezenční forma

Studijní program Výtvarná umění se studijními 
obory:
Design v ateliérech:
  Design interiéru 
  Design keramiky
  Oděvní a textilní design
  Produktový design
  Přírodní materiály
  Sklo
Fotografie a intermediální tvorba v ateliérech:
 Aplikovaná a reklamní fotografie
 Digitální média
 Fotografie
 Interaktivní média
 Performance
 Time-Based Media
Grafický design v ateliérech:
 Grafický design I
 Grafický design II
 Vizuální design
Kurátorská studia

 



Navazující magisterské studium v anglickém 
jazyce / Follow-up master’s studies  
prezenční forma / form of study: full-time  

Studijní program / Study programme: Fine Arts
Studijní obor / Field of study: Photography and 
Time-Based Media - Photography 

DOKTORSKÉ STUDIUM
prezenční a kombinovaná forma
 
Studijní program Výtvarná umění se studijním 
oborem Vizuální komunikace

Kontakty:
Pasteurova 9
400 96 Ústí nad Labem
Tel.: (+420) 475 285 111, (+420) 475 285 130, 
(+420) 475 285 129
E-mail: michaela.thelenova@ujep.cz 
Web: http://fud.ujep.cz

FAKULTA VÝROBNÍCH TECHNOLOGIÍ  
A MANAGEMENTU (FVTM) 

Den otevřených dveří: 26. 1. 2017 
Termín pro podání přihlášky: 
31. 3. 2017 bakalářské a navazující magisterské 
studium
24. 4. 2017 doktorské studium (nástup říjen 2017)
Termín přijímacích zkoušek:
26. 6. 2017 bakalářské studium (datum ověření 
podmínek pro přijetí)
26. 6. 2017 navazující magisterské studium
30. 5. 2017 doktorské studium (nástup říjen 2017)
Náhradní termín přijímacích zkoušek pro 
navazující magisterské studium: 29. 6. 2017

Forma přihlášky: elektronická nebo písemná na 
tiskopise SEVT 

Administrativní poplatek za přihlášku: 
500 Kč (písemná i elektronická přihláška) 
Adresa majitele účtu: Univerzita J. E. Purkyně 
v Ústí nad Labem, Pasteurova 1,  
400 96 Ústí nad Labem
Číslo účtu: 100200392/0800
Název banky: Česká spořitelna, a. s.  
Ústí nad Labem 
Variabilní symbol: 480509 
Specifický symbol pro písemnou přihlášku:  
prvních 6 čísel rodného čísla
Specifický symbol pro e-přihlášku: vygenerován 
elektronickým systémem

Při podání e-přihlášky se poplatek hradí 
výhradně převodem.

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM
prezenční a kombinovaná forma

Studijní program Strojírenská technologie 
se studijním oborem Řízení výroby – otevírá 
se v Ústí nad Labem a v kombinované formě 
i v Chomutově

Studijní program Strojírenství se studijním 
oborem Materiály a technologie v dopravě

Studijní program Energetika se studijním oborem 
Energetika – teplárenství

Studijní program Materiálové vědy se studijním 
oborem Materiály, pouze v prezenční formě

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM
prezenční a kombinovaná forma

Studijní program Strojírenská technologie se 
studijním oborem Příprava a řízení výroby

Studijní program Strojírenství se studijním 
oborem Materiály a technologie v dopravě

Studijní program Energetika se studijním oborem 
Energetika – teplárenství

Studijní program Materiálové vědy se studijním 
oborem Materiálové vědy a analýza materiálů, 
pouze v prezenční formě

DOKTORSKÉ STUDIUM
prezenční a kombinovaná forma

Studijní program Strojírenská technologie  

Kontakty:
Pasteurova 7 
400 96 Ústí nad Labem
Tel.: (+420) 475 285 511, (+420) 475 285 514
E-mail: kontakt@fvtm.ujep.cz  
Web: http://fvtm.ujep.cz



FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ (FZS) 

Den otevřených dveří: 26. 1. 2017
Termín pro podání přihlášky: 
do 28. 2. 2017 
Termín přijímacích zkoušek: 
5. 6. 2017 Porodní asistentka, Všeobecná sestra 
6. 6. 2017 Fyzioterapie 
7. 6. 2017 Ergoterapie 
Náhradní termín přijímacích zkoušek: 
8. 6. 2017 pro všechny obory 

Forma přihlášky: elektronická

Administrativní poplatek za přihlášku: 
500 Kč 
Adresa majitele účtu: Univerzita J. E. Purkyně 
v Ústí nad Labem, Pasteurova 1,  
400 96 Ústí nad Labem
Číslo účtu: 100200392/0800
Název banky: Česká spořitelna, a. s.  
Ústí nad Labem
Variabilní symbol: 720509 
Specifický symbol: vygenerován elektronickým 
systémem 
Při podání e-přihlášky se poplatek hradí 
výhradně převodem.

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM
prezenční forma a kombinovaná forma

Studijní program Porodní asistence se studijním 
oborem Porodní asistentka

Studijní program Ošetřovatelství se studijním 
oborem Všeobecná sestra

Studijní program Specializace ve zdravotnictví 
se studijními obory:
Ergoterapie 
Fyzioterapie 

Kontakty:
Velká Hradební 13 
40096 Ústí nad Labem
tel. (+420) 724 758 544, (+420) 475 284 214, 
(+420) 725 316 840, (+420) 475 284 231
E-mail: radka.vodakova@ujep.cz
kamila.machalousova@ujep.cz
Web: http://fzs.ujep.cz 

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (FŽP)
 
 
Den otevřených dveří: 26. 1. 2017 
Termín pro podání přihlášky:
31. 3. 2017 bakalářské studium
31. 3. 2017 navazující magisterské studium
Uchazeči jsou přijímáni na základě podmínek 
stanovených FŽP UJEP, které jsou dostupné na 
webových stránkách fakulty.

Forma přihlášky: elektronická 

Administrativní poplatek za přihlášku:
500 Kč 
Adresa majitele účtu: Univerzita J. E. Purkyně 
v Ústí nad Labem, Pasteurova 1,  
400 96 Ústí nad Labem
Číslo účtu: 100200392/0800
Název banky: Česká spořitelna, a. s.  
Ústí nad Labem 
Variabilní symbol: 440509
Specifický symbol: vygenerován elektronickým 
systémem
Při podání e-přihlášky se poplatek hradí 
výhradně převodem.
 
BAKALÁŘSKÉ STUDIUM
prezenční a kombinovaná forma

Studijní program Ekologie a ochrana prostředí 
se studijním oborem Ochrana životního prostředí.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM
prezenční a kombinovaná forma

Studijní program Ekologie a ochrana prostředí 
se studijními obory:
Odpadové hospodářství 
Revitalizace krajiny

DOKTORSKÉ STUDIUM
prezenční a kombinovaná forma

Studijní program Ekologie a ochrana prostředí 
se studijním oborem Environmentální analytická 
chemie (společně s Ústavem anorganické chemie 
AV ČR)

Kontakty: 
Králova výšina 7, 400 96 Ústí nad Labem
Tel.: (+420) 475 284 149
E-mail: dana.matkovicova@ujep.cz

Web: http://fzp.ujep.cz



FILOZOFICKÁ FAKULTA (FF) 

Den otevřených dveří: 26. 1. 2017
Termín pro podání přihlášky: 
31. 3. 2017 bakalářské a magisterské studium
21. 4. 2017 doktorské studium
Termín přijímacích zkoušek: 
5.–9. 6. 2017 bakalářské a navazující magisterské 
studium
7. 6. 2017 doktorské studium

Forma přihlášky: elektronická 

Administrativní poplatek (neplatí pro obor 
Tschechische Geschichte):  
500 Kč  
Adresa majitele účtu: Univerzita J. E. Purkyně 
v Ústí nad Labem, Pasteurova 1,  
400 96 Ústí nad Labem 
Číslo účtu: 100200392/0800 
Název banky: Česká spořitelna, a. s.  
Ústí nad Labem  
Variabilní symbol: 630509  
Specifický symbol: vygenerován elektronickým 
systémem 
Při podání e-přihlášky se poplatek hradí 
výhradně převodem.

Administrativní poplatek pro obor Tschechische 
Geschichte: bez poplatku

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM
prezenční a kombinovaná forma

Studijní program Filologie se studijním oborem
Interkulturní germanistika

Studijní program Historické vědy se studijními 
obory:
Archivnictví a spisová služba
Dokumentace památek
Historie

prezenční forma

Studijní program Historické vědy se studijními 
obory:
Historie 
Kulturní historie 

Studijní program Humanitní studia se studijním 
oborem Základy humanitní vzdělanosti – estetika 

Studijní programy Filozofie + Historické vědy 
s kombinací studijních oborů: Filozofie + Historie 

Studijní programy Filozofie + Filologie 
s kombinací studijních oborů: 
Filozofie + Německý jazyk a literatura 

Studijní programy Filozofie + Humanitní studia 
s kombinací studijních oborů: 
Filozofie + Společenské vědy 

Studijní programy Historické vědy + Filologie 
s kombinacemi studijních oborů: 
Historie + Německý jazyk a literatura  

Studijní programy Historické vědy + Humanitní 
studia s kombinacemi studijních oborů: 
Historie + Společenské vědy 

Studijní programy Humanitní studia + Filologie 
s kombinacemi studijních oborů: 
Společenské vědy + Německý jazyk a literatura  

Studijní programy Politologie + Historické vědy 
s kombinací studijních oborů: 
Politologie + Historie 

Studijní programy Politologie + Filozofie 
s kombinací studijních oborů: 
Politologie + Filozofie 

Studijní programy Politologie + Humanitní 
studia s kombinací studijních oborů: 
Politologie + Společenské vědy 

Studijní programy Politologie + Filologie 
s kombinací studijních oborů: 
Politologie + Německý jazyk a literatura

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM
prezenční a kombinovaná forma

Studijní program Filologie se studijním oborem 
Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ 
(jednooborové) 

Studijní program Historické vědy se studijním 
oborem Historie (jednooborové)

prezenční forma

Studijní program Filologie se studijním oborem
Německá filologie v česko-německém 
interkulturním kontextu

 
 



Studijní program Historické vědy se studijními 
obory:
Kulturní historie
Učitelství historie pro střední školy

Studijní program Politologie se studijním oborem 
Politická filozofie

Studijní programy Historické vědy + Filologie 
s kombinací studijních oborů: 
Učitelství historie + německého jazyka 
a literatury pro SŠ

Studijní programy Historické vědy + Humanitní 
studia s kombinacemi studijních oborů: 
Učitelství historie + společenských věd pro SŠ
Historie + Společenské vědy 

Studijní programy Humanitní studia + Filologie 
s kombinací studijních oborů: 
Učitelství společenských věd + německého 
jazyka a literatury pro SŠ

DOKTORSKÉ STUDIUM
prezenční a kombinovaná forma

Studijní program Filologie se studijním oborem 
Německá literatura 

Studijní program Historické vědy se studijním 
oborem České dějiny

Doktorské studium v německém jazyce / Dokto-
randenstudium 
prezenční a kombinovaná forma / Präsenz- und 
Fernstudium 
 
Studijní program / Studienrichtung / Historische 
Wissenschaften
Studijní obor / Studiengang: Tschechische 
Geschichte

Kontakty:
Pasteurova 13, 400 96 Ústí nad Labem
400 96 Ústí nad Labem
Tel.: (+420) 475 286 467, 475 286 466
E-mail: studijni.ff@ujep.cz  
Web: http://ff.ujep.cz 

PEDAGOGICKÁ FAKULTA (PF)

Den otevřených dveří: 26. 1. 2017 
Termín pro podání přihlášky:  
31. 3. 2017 bakalářské a magisterské studium 
30. 4. 2017 doktorské studium 
Termín přijímacích zkoušek:  
18.–21. 4. 2017 praktické zkoušky z hudební, 
výtvarné a tělesné výchovy 
19.–23. 6. 2017 písemné a ústní zkoušky 
pro všechny ostatní obory bakalářských, 
magisterských a doktorských studijních 
programů, náhradní praktické přijímací zkoušky

Forma přihlášky: elektronická nebo písemná na 
tiskopise SEVT

Administrativní poplatek za přihlášku: 
500 Kč (jen pro studium v českém jazyce)
Adresa majitele účtu: Univerzita J. E. Purkyně 
v Ústí nad Labem, Pasteurova 1,  
400 96 Ústí nad Labem 
Číslo účtu: 100200392/0800 
Název banky: Česká spořitelna, a. s.  
Ústí nad Labem
Variabilní symbol: 430509 
Specifický symbol pro písemnou přihlášku: 
prvních 6 čísel rodného čísla
Specifický symbol pro e-přihlášku: vygenerován 
elektronickým systémem
Při podání e-přihlášky se poplatek hradí 
výhradně převodem.

Administrativní poplatek pro obory v 
anglickém jazyce: bez poplatku

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM
prezenční forma

Studijní program Filologie se studijními obory:
Český jazyk a literatura (jednooborové)
Obchodní ruština
Český jazyk pro média a veřejnou sféru

Studijní program Filologie s kombinacemi 
studijních oborů:
Český jazyk a literatura + Anglický jazyk 
a literatura
Český jazyk a literatura + Hudební výchova
Český jazyk a literatura + Výtvarná výchova
Český jazyk a literatura + Německý jazyk 
a literatura
Český jazyk a literatura + Společenské vědy 
Český jazyk a literatura + Historie

 



Studijní program Tělesná výchova a sport 
s kombinacemi studijních oborů:
Tělesná výchova + Anglický jazyk a literatura
Tělesná výchova + Český jazyk a literatura
Tělesná výchova + Hudební výchova
Tělesná výchova + Německý jazyk a literatura 
Tělesná výchova + Společenské vědy

Studijní program Specializace v pedagogice se 
studijními obory: 
Anglický jazyk a literatura (jednooborové)
Hudební výchova (jednooborové)
Hudební výchova pro pomáhající profese
Popularizace hudby a organizace hudebního 
života 
Výtvarná výchova (jednooborové)
Výtvarná výchova pro pomáhající profese

Studijní program Specializace v pedagogice 
s kombinacemi studijních oborů: 
Anglický jazyk a literatura + Hudební výchova  
Anglický jazyk a literatura + Výtvarná výchova  
Anglický jazyk a literatura + Německý jazyk 
a literatura
Anglický jazyk a literatura + Společenské vědy
Anglický jazyk a literatura + Historie  
Hudební výchova + Sbormistrovství

prezenční a kombinovaná forma

Studijní program Speciální pedagogika se 
studijním oborem Speciální pedagogika – 
intervence

Studijní program Specializace v pedagogice se 
studijními obory:
Sociální pedagogika
Učitelství pro mateřské školy

Studijní program Tělesná výchova a sport se 
studijním oborem Tělesná výchova a sport

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM
prezenční forma

Studijní program Učitelství pro základní školy 
s kombinacemi studijních oborů pro 2. st. ZŠ: 
Anglický jazyk a literatura + Český jazyk 
a literatura pro 2. stupeň ZŠ
Anglický jazyk a literatura + Hudební výchova pro 
2. stupeň ZŠ
Anglický jazyk a literatura + Výtvarná výchova 
pro 2. stupeň ZŠ
Anglický jazyk a literatura + Občanská výchova 

pro 2. stupeň ZŠ
Český jazyk a literatura + Hudební výchova pro 
2. stupeň ZŠ
Český jazyk a literatura + Výtvarná výchova pro 
2. stupeň ZŠ
Český jazyk a literatura + Občanská výchova pro 
2. stupeň ZŠ
Hudební výchova + Výtvarná výchova pro  
2. stupeň ZŠ

Studijní program Tělesná výchova a sport 
s kombinacemi studijních oborů pro 2. st. ZŠ: 
Tělesná výchova + Anglický jazyk a literatura pro 
2. stupeň ZŠ
Tělesná výchova + Český jazyk a literatura pro  
2. stupeň ZŠ
Tělesná výchova + Hudební výchova pro 
2. stupeň ZŠ
Tělesná výchova + Občanská výchova pro  
2. stupeň ZŠ

Studijní program Učitelství pro střední školy se 
studijními obory:
Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. st. 
ZŠ a SŠ
Učitelství hudební výchovy pro ZŠ, SŠ a ZUŠ
Učitelství výtvarné výchovy pro ZŠ, SŠ a ZUŠ

Studijní program Učitelství pro střední školy 
s kombinacemi studijních oborů pro SŠ: 
Učitelství českého jazyka a literatury + hudební 
výchovy pro SŠ
Učitelství českého jazyka a literatury + výtvarné 
výchovy pro SŠ
Učitelství českého jazyka a literatury + 
německého jazyka a literatury pro SŠ
Učitelství českého jazyka a literatury + 
společenských věd pro SŠ
Učitelství českého jazyka a literatury + historie 
pro SŠ
Učitelství hudební výchovy + sbormistrovství pro 
SŠ
Učitelství hudební výchovy + výtvarné výchovy 
pro SŠ
Učitelství hudební výchovy + německého jazyka 
a literatury pro SŠ
Učitelství hudební výchovy + společenských věd 
pro SŠ
Učitelství hudební výchovy + historie pro SŠ
Učitelství výtvarné výchovy + německého jazyka 
a literatury pro SŠ
Učitelství výtvarné výchovy + historie pro SŠ

Studijní program Tělesná výchova a sport 
s kombinacemi studijních oborů SŠ:
Učitelství tělesné výchovy + českého jazyka 
a literatury pro SŠ



Učitelství tělesné výchovy + hudební výchovy pro 
SŠ
Učitelství tělesné výchovy + německého jazyka 
a literatury pro SŠ
Učitelství tělesné výchovy + společenských věd 
pro SŠ
Učitelství tělesné výchovy + historie pro SŠ

prezenční a kombinovaná forma

Studijní program Tělesná výchova a sport se 
studijním oborem Sport a zdraví

Studijní program Učitelství pro základní školy 
se studijním oborem Učitelství anglického jazyka 
a literatury pro základní školy (jednooborové)

Studijní program Speciální pedagogika se 
studijním oborem Speciální pedagogika – 
poradenství

Studijní program Specializace v pedagogice se 
studijním oborem Sociální pedagogika

MAGISTERSKÉ STUDIUM
prezenční a kombinovaná forma

Studijní program Učitelství pro základní školy 
se studijními obory: 
Učitelství pro 1. st. ZŠ
Učitelství pro 1. st. ZŠ a speciální pedagogika

DOKTORSKÉ STUDIUM
prezenční a kombinovaná forma 

Studijní program Specializace v pedagogice se 
studijními obory:
Hudební teorie a pedagogika
Teorie výtvarné výchovy
Teorie vzdělávání v bohemistice
Didaktika primárního přírodovědného vzdělávání

Informace k oborům v anglickém jazyce:  
na pf.ujep.cz

Kontakty:
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem
Tel.: (+420) 475 283 111
E-mail: PFstudium@ujep.cz 
Web: http://pf.ujep.cz, www.chcemeucit.cz

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA (PŘF) 

Den otevřených dveří: 26. 1. 2017
Termín pro podání přihlášky: 
31. 3. 2017 bakalářské a navazující magisterské 
studium
30. 4. 2017 doktorské studium 
Termín přijímacích zkoušek: 
18.–21. 4. 2017  praktické přijímací zkoušky  
z hudební výchovy
19.–23. 6. 2017  písemné a ústní přijímací 
zkoušky

Forma přihlášky: elektronická nebo písemná na 
tiskopise SEVT

Administrativní poplatek za přihlášku: 
500 Kč (jen pro studium v českém jazyce)
Adresa majitele účtu: Univerzita J. E. Purkyně 
v Ústí nad Labem, Pasteurova 1,  
400 96 Ústí nad Labem 
Číslo účtu: 100200392/0800
Název banky: Česká spořitelna, a. s.  
Ústí nad Labem
Variabilní symbol: 530509
Specifický symbol pro písemnou přihlášku: 
prvních 6 čísel rodného čísla
Specifický symbol pro e-přihlášku: vygenerován 
elektronickým systémem 
Při podání e-přihlášky se poplatek hradí 
výhradně převodem.

Administrativní poplatek pro obory  
v anglickém jazyce: bez poplatku

 
BAKALÁŘSKÉ STUDIUM
prezenční forma

Studijní program Aplikovaná informatika se 
studijním oborem Informační systémy 

Studijní program Aplikovaná fyzika (Applied 
Physics) se studijními obory: 
Aplikované nanotechnologie
Applied Nanotechnology
Aplikované počítačové modelování
Applied Computer Modelling 

Studijní program Biologie se studijním oborem
Biologie

Studijní program Fyzika (Physics) se studijním 
oborem
Fyzika
Physics



Studijní program Geografie se studijními obory:
Geografie
Geografie střední Evropy 

Studijní program Chemie se studijním oborem
Toxikologie a analýza škodlivin 

Studijní program Matematika se studijním 
oborem Matematika a její použití v přírodních 
vědách

Studijní program Biologie s kombinací studijních 
oborů: 
Biologie + Anglický jazyk a literatura 
Biologie + Geografie 
Biologie + Informatika 
Biologie + Německý jazyk a literatura 
Biologie + Tělesná výchova 
Biologie + Výtvarná výchova  

Studijní program Fyzika s kombinacemi 
studijních oborů:
Fyzika + Anglický jazyk a literatura 
Fyzika + Biologie 
Fyzika + Chemie
Fyzika + Geografie 
Fyzika + Informatika 
Fyzika + Matematika 
Fyzika + Tělesná výchova  

Studijní program Geografie s kombinacemi 
studijních oborů:
Geografie + Anglický jazyk a literatura 
Geografie + Historie 
Geografie + Informatika 
Geografie + Německý jazyk a literatura 
Geografie + Politologie 
Geografie + Společenské vědy 
Geografie + Tělesná výchova  

Studijní program Chemie s kombinacemi 
studijních oborů:
Chemie + Anglický jazyk a literatura 
Chemie + Biologie 
Chemie + Geografie 
Chemie + Informatika 
Chemie + Matematika 
Chemie + Tělesná výchova  

Studijní program Informatika s kombinacemi 
studijních oborů:
Informatika + Anglický jazyk a literatura 
Informatika + Historie 
Informatika + Hudební výchova 
Informatika + Německý jazyk a literatura 
Informatika + Společenské vědy 

Informatika + Tělesná výchova 
Informatika + Výtvarná výchova 
Informatika + Český jazyk a literatura  

Studijní program Matematika s kombinacemi 
studijních oborů:
Matematika + Anglický jazyk a literatura 
Matematika + Biologie 
Matematika + Filozofie 
Matematika + Geografie 
Matematika + Historie 
Matematika + Hudební výchova 
Matematika + Informatika 
Matematika + Německý jazyk a literatura 
Matematika + Společenské vědy 
Matematika + Tělesná výchova 
Matematika + Výtvarná výchova  

kombinovaná forma

Studijní program Aplikovaná informatika se 
studijním oborem Informační systémy

Studijní program Biologie se studijním oborem
Biologie

Studijní program Fyzika (Physics) se studijním 
oborem
Fyzika
Physics

Studijní program Aplikovaná fyzika (Applied 
Physics) se studijním oborem
Aplikované počítačové modelování
Applied Computer Modelling

Studijní program Fyzika s kombinací studijních 
oborů:
Fyzika + Matematika
Fyzika + Chemie

Studijní program Chemie s kombinací studijních 
oborů:
Chemie + Matematika

 
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM
prezenční forma

Studijní program Biologie se studijním oborem
Biologie

Studijní program Fyzika (Physics) se studijním 
oborem
Počítačové modelování ve vědě a technice
Computer Modelling in Science and Technology



Studijní program Geografie se studijním oborem
Geografie
Studijní program Ekologie a ochrana prostředí 
se studijním oborem Analytická chemie životního 
prostředí a toxikologie 
(obor je uskutečňován společněs Fakultou 
životního prostředí UJEP)

Studijní program Nanotechnologie se studijním 
oborem
Aplikované nanotechnologie
Applied Nanotechnology

Studijní program Biologie s kombinacemi 
studijních oborů pro SŠ:
Učitelství biologie + geografie

Studijní program Geografie s kombinacemi 
studijních oborů pro 2. st. ZŠ:
Učitelství geografie + občanské výchovy 
Učitelství geografie + tělesné výchovy 

Studijní program Geografie s kombinacemi 
studijních oborů pro SŠ:
Učitelství geografie + historie
Učitelství geografie + německého jazyka 
a literatury 
Učitelství geografie + společenských věd
Učitelství geografie + tělesné výchovy 

Studijní program Fyzika s kombinacemi 
studijních oborů pro 2. st. ZŠ:
Učitelství fyziky + chemie
Učitelství fyziky + matematiky

Studijní program Fyzika s kombinacemi 
studijních oborů pro SŠ:
Učitelství fyziky + biologie
Učitelství fyziky + chemie
Učitelství fyziky + matematiky

Studijní program Chemie s kombinacemi 
studijních oborů pro 2. st. ZŠ:
Učitelství chemie + geografie
Učitelství chemie + matematiky

Studijní program Chemie s kombinacemi 
studijních oborů pro SŠ:
Učitelství chemie + biologie
Učitelství chemie + geografie
Učitelství chemie + matematiky

Studijní program Matematika s kombinacemi 
studijních oborů pro 2. st. ZŠ:
Učitelství matematiky + anglického jazyka 
a literatury

Učitelství matematiky + českého jazyka 
a literatury
Učitelství matematiky + geografie 
Učitelství matematiky + hudební výchovy
Učitelství matematiky + tělesné výchovy 

Studijní program Matematika s kombinacemi 
studijních oborů pro SŠ:
Učitelství matematiky + biologie
Učitelství matematiky + českého jazyka 
a literatury
Učitelství matematiky + geografie
Učitelství matematiky + hudební výchovy
Učitelství matematiky + německého jazyka 
a literatury
Učitelství matematiky + tělesné výchovy

kombinovaná forma

Studijní program Fyzika s kombinacemi 
studijních oborů:
Učitelství fyziky + matematiky pro 2. st. ZŠ
Učitelství fyziky + chemie pro 2. st. ZŠ
Učitelství fyziky + matematiky pro SŠ
Učitelství fyziky + chemie pro SŠ

Studijní program Chemie s kombinacemi 
studijních oborů:
Učitelství chemie + matematiky pro 2. st. ZŠ
Učitelství chemie + matematiky pro SŠ

DOKTORSKÉ STUDIUM
prezenční a kombinovaná forma

Studijní program Fyzika se studijním oborem
Počítačové metody ve vědě a technice

Studijní program Nanotechnologie se studijním 
oborem Aplikované nanotechnologie

Doktorské studium v anglickém jazyce / Docto-
ral studies 
prezenční a kombinovaná forma / form of study: 
full-time or combined

Studijní program / Study programme: Physics 
Studijní obor / Field of study: Computer Methods 
in Science and Technology 

Studijní program / Study programme: 
Nanotechnology
Studijní obor / Field of study: Applied 
Nanotechnology



 
Kontakty:
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem
Tel.: (+420) 475 283 182, (+420) 475 283 185
E-mail: jitka.kralova@ujep.cz, kamila.stastna@
ujep.cz
Web: http://sci.ujep.cz 

UNIVERZITA BEZ BARIÉR

Univerzitní centrum podpory Univerzity Jana 
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem je 
specializovaným celouniverzitním pracovištěm 
garantujícím odbornou podporu studentům 
a uchazečům o studium se specifickými 
potřebami. Jeho cílem je zajišťovat rovné 
podmínky uchazečům a studentům se SP, 
zejména pak poskytovat podporu uchazečům 
a studentům se specifickými potřebami při:

• výběru studijního oboru,
• přijímacím řízení,
• v průběhu celého studia.

Univerzitní centrum podpory se řídí typologií 
MŠMT a podle toho dělí studenty/uchazeče do 
následujících kategorií:

A. Student se zrakovým postižením
• lehce zrakově postižení / uživatelé zraku
• těžce zrakově postižení / uživatelé hmatu/

hlasu 

B. Student se sluchovým postižením
• nedoslýchavý / uživatelé verbálního jazyka
• neslyšící / uživatelé znakového jazyka 

C. Student s pohybovým postižením
• s postižením dolních končetin (paraplegie)
• s postižením horních končetin (jemné 

motoriky) 

D. Student se specifickou poruchou učení 

E. Student s poruchou autistického spektra  

F. Student s jinými obtížemi
Každému studentovi/uchazeči jsou pak podle 
jeho specifických potřeb vytvořeny individuální 
studijní podmínky. Univerzitní centrum podpory 
poskytuje podporu zejména prostřednictvím 
následujících standardizovaných servisních 
opatření – služeb:

• individuální konzultace a poradenství,
• studijní asistence,
• prostorová orientace,
• zapisovatelský/vizualizační servis,
• tlumočnický servis,
• individuální výuka,
• diagnostika,
• režijní opatření,
• časová kompenzace,
• zpřístupnění/zpracování studijní literatury – 

knihovnické a informační služby,
• půjčování kompenzačních pomůcek 

a zařízení.
• 

Pro uchazeče
Uchazeči o studium na UJEP mohou při 
vyplňování elektronické přihlášky ke studiu 
požádat o zohlednění svých specifických potřeb.

Elektronická přihláška umožňuje zohlednění 
specifických potřeb v části Vyplnění osobních 
údajů uchazeče. Uchazeči, kteří zvolí ANO 
v přihlášce, budou kontaktováni pracovníky 
Univerzitního centra podpory, kteří jim následně 
nabídnou konkrétní podporu během přijímacího 
řízení i studia samotného. Využití této podpory je 
zcela dobrovolné.

Kontakt:
Mgr. Lucie Vinterová, DiS.
tel.:+420 702 202 477 
E-mail: lucie.vinterova@ujep.cz
Web: bezbarier.ujep.cz

Osobám se zrakovým postižením doporučujeme 
při vyplňování elektronické přihlášky ke studiu na 
UJEP asistenci druhé osoby.

Bližší informace o poskytovaných službách 
naleznete na webu bezbarier.ujep.cz.


