
Navštiv informační přednášku o naší fakultě a jejích katedrách, prubni 
některou z přednášek místních akademiků, prohlédni si naše zázemí, dej 
si presso v Buffetu, vyrob si placku na batoh, vyzkoušej si východofrískou 
čajovou ceremonii a pokochej se výstavami. Ať víš, do čeho jdeš! 

www.ff.ujep.cz/prijimacky

29. 1. 2020

Staň se na jeden den vysokoškolákem

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
na Filozofické fakultě UJEP 

Vyplň si index

Sbírej zápočty
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VYSOKOŠKOLÁKEM
NA ZKOUŠKU

Studovat můžeš obory katedry historie, katedry germanistiky 
nebo katedry politologie a filozofie. 

Pasteurova 13
Ústí nad Labem

Kde nás najdeš?

Podrobný program máme na: 
www.ff.ujep.cz/prijimacky



DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

www.ff.ujep.cz/prijimacky

Vysokoškolákem na zkoušku
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PROGRAM

Změna programu vyhrazena. 

Třicet let (1989—2019)

Ante et post velvet. Sametová revoluce 
a památky v severozápadních Čechách

Diplomacie mezi Prahou a Berlínem

Výstava Jiřího Bartůňka

Mapy města

Během dne si můžeš prohlédnout výstavy: 

Doprovodný program:

Východofríský čajový ceremoniál

Workshop výroby placek na batoh

8:30 rozdávání indexů k „Vysokoškolákem na zkoušku“ 

Informační přednáška o fakultě a katedrách
Ivana Bláhová - Antonín Kadlec (KHI) - Není odění jako odění: Co obléct a čím 
bojovat ve středověku? 
Andrea Frydrychová (KGER) - Fonetika beze strachu v několika zastaveních
Ivana Havlínová (KPF) - Co je demokracie?

Jan Charvát (KPF) - Politický extremismus: současné trendy
Jan Kvapil (KGER) - Procházka literární krajinou německé literatury z Českých 
zemí 17. a 18. století
Martin Veselý (KHI) - Poslední měsíce 2. světové války na Ústecku

Informační přednáška o fakultě a katedrách

Jan Musil (KPF) - Máme právo šlechtit člověka?  
Jan Kvapil (KGER) - Hrajeme si se slovy: Germanismy v češtině
David Skalický (KHI – CDDKD) - Praktická ukázka: Laserové a optické 
skenování + start dronu před FF UJEP – moderní metody zpracování 
hmotných historických pramenů

Barbora Řebíková (KPF) - Na prahu dokonalosti: genová manipulace a další 
témata současné bioetiky
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