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NA FILOZOFICKÉ FAKULTĚ UJEP MŮŽETE JEDEN DEN STUDOVAT NA 
ZKOUŠKU   
 
Dne 30. 1. 2019 otevře Filozofická fakulta UJEP od 9:00 do 14:00 h své 
dveře uchazečům o studium. Kromě klasického představení fakulty, které 
začne v 10:00 h, nabídne také program s názvem Vysokoškolákem na 
zkoušku.  
 
„Je to šance, jak zažít jeden den v našich učebnách, poslechnout si poutavé 
přednášky našich akademiků nebo se podívat do knihoven a studoven fakulty,“ 
zve na filozofickou fakultu její děkanka prof. Michaela Hrubá.  
 

Speciální program bude mít Centrum dokumentace a digitalizace kulturního 
dědictví, které ukáže práci s nejmodernější technikou pomáhající dokumentovat 
historické památky. 
 
„Samozřejmě uchazeči získají také z první ruky informace o podmínkách 
nastávajícího přijímacího řízení, informace o tom, jaké otevíráme bakalářské 
nebo magisterské obory či jaké jsou možnosti studia či stáží v  zahraničí,“ 
doplňuje děkanka.  
 
V rámci dne otevřených dveří umožní fakulta všem zájemcům zkusit si 
jeden den v kůži vysokoškoláka. Zúčastnit se může každý nadšenec bez 
omezení věku. Při příchodu dostane zájemce speciální vysokoškolský index, 
kde bude mít vypsány přednášky a další akce, které budou v průběhu dne 
pořádány. Účast na jednotlivých přednáškách pak potvrdí vyučující svým 
podpisem do indexu a pozorní studenti získají za předepsaný počet zápočtů 
odměnu.  
 
Podrobný program naleznete na webu fakulty: www.ff.ujep.cz/prijimacky 
 
„Jednotlivé přednášky si připravili akademici z naší fakulty tak, aby zaujaly  
a nenudily. Setkáte se např. s dr. Danielem Kroupou, doc. Martinem Veselým 
nebo dr. Davidem Tomíčkem. Praktičtější ukázky pak předvedou zaměstnanci 
našeho Centra dokumentace a digitalizace kulturního dědictví. Nikdo se nemusí 
bát, zkoušet se nebude,“ dodává nakonec prof. Michaela Hrubá.  
 
FB událost: https://www.facebook.com/events/336891110371744/  
 
Příloha: Plakát Den otevřených dveří FF UJEP  
 
Fotografie k volnému užití: Studenti před budovou FF UJEP, archiv FF UJEP 
 
Kontakt: Mgr. Monika Beranová, FF UJEP, monika.beranova@ujep.cz, 
731 915 020 
 
Mgr. Jana Kasaničová, tisková mluvčí 
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