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JSME UNIVERZITA JANA 
EVANGELISTY PURKYNĚ 
V ÚSTÍ NAD LABEM 

Přijali jsme jméno významného severočeského 
rodáka z Libochovic (1787-1869), který patří mezi 
zakladatele biologie, embryologie, histologie, 
moderní farmakologie, srovnávací anatomie, 
antropologie, a patří také mezi nejvýznamnější 
světové fyziology.

Stejně tak, jak všestrannou osobností Purkyně ve své 
době byl, i my v dnešních dnech nabízíme rozsáhlou 
škálu studijních programů a oborů zaměřujících 
se do nejrůznějších oblastí lidské činnosti – nejen 
proto jsme svojí rozmanitou nabídkou zajímaví pro 
současné mladé lidi.

Jsme moderní vědecké, pedagogické a kulturně 
vzdělávací centrum Ústeckého kraje. Vzděláváme 
více než 8 500 studentů a zaměstnáváme 1 100 
pracovníků. Hrdě se hlásíme k městu Ústí nad Labem 
a významným způsobem přispíváme k rozvoji svého 
regionu.

Univerzitou jsme od roku 1991 a za naším názvem 
v současné době stojí již 8 fakult:

Fakulta strojního inženýrství  
Fakulta životního prostředí  
Fakulta umění a designu  
Filozofická fakulta  
Fakulta zdravotnických studií  
Přírodovědecká fakulta  
Pedagogická fakulta  
Fakulta sociálně ekonomická

#studujemeujep
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NAŠE HISTORIE
se začala psát již v roce 1954, kdy byla založena 
Vyšší pedagogická škola. Tato škola se v roce 1959 
změnila na Pedagogický institut a následně v roce 
1964 byla založena Pedagogická fakulta v Ústí nad 
Labem. Zákonem č. 314/1991 Sb. byla zřízena a dne 
28. září 1991 slavnostně otevřena Univerzita J. E. 
Purkyně v Ústí nad Labem se třemi fakultami a jedním 
ústavem – Pedagogickou fakultou, Fakultou sociálně 
ekonomickou, Fakultou životního prostředí a Ústavem 
slovansko-germánských studií.

1993  založen Institut výtvarné kultury UJEP jako výtvarná 
škola umělecko-průmyslového zaměření

1998  v rámci UJEP zřízen Ústav techniky a řízení výroby

2000  zřízena Fakulta užitého umění a designu UJEP, která se 
transformovala ze stávajícího Institutu výtvarné kultury

2003  zřízen Ústav zdravotnických studií UJEP

2004  Fakulta užitého umění a designu se přejmenovala na 
Fakultu umění a designu UJEP

2005  vznikly Ústav humanitních studií a Ústav přírodních 
věd UJEP; Ústav přírodních věd se transformoval na 
Přírodovědeckou fakultu UJEP

2006  Ústav humanitních studií se transformoval na 
Filozofickou fakultu UJEP, Ústav techniky a řízení 
výroby se transformoval na Fakultu výrobních 
technologií a managementu UJEP

2008  Ústav slovansko-germánských studií se stal součástí 
Filozofické fakulty; Fakulta užitého umění a designu 
změnila název na Fakultu umění a designu UJEP

2012  Ústav zdravotnických studií se stal Fakultou 
zdravotnických studií UJEP

2017  Fakulta výrobních technologií a managementu 
se přejmenovala na Fakultu strojního inženýrství 
UJEP

#fzs_ujep

#cpto_ujep

LOKALITA
Ústí nad Labem je dostupné z mnoha směrů. Vede 
tudy dálnice mezi Prahou a Drážďany, a železniční 
koleje z Liberce, Prahy, Mělníka i Teplic.

Jsme na hlavním tahu vlaků EuroCity z/do Německa. 
Tak se pohodlně usaďte v jídelním voze a užijte si jízdu 
údolím Labe.

Jen neusněte. Abyste se třeba neprobudili až u Baltu.

#pridejseknamnasever

0504



PROČ STUDOVAT NA 
UJEP?

Tady na severu je život o fous drsnější než jinde. 
Náš region se dodnes hojí ze šrámů způsobených 
povrchovou těžbou, těžkým průmyslem, necitlivou 
výstavbou…

Zároveň se ale Ústí nad Labem dynamicky rozvíjí. 
Postindustriální brownfieldy poskytují podhoubí 
tvůrčím experimentům na pomezí umění, sociologie 
a reálného života.

Z trosek někdejší slávy a prosperity vyrůstají projekty, 
jako je Hraničář, který zásobuje město progresivní 
kulturou. Je tu nezničitelný Činoherák, na který se 
jezdí z Prahy a který, když ho vyhodí dveřmi, vleze 
zpátky oknem.

Běhají se půlmaratony, renovují se domy umění, 
pořádají se festivaly, staví se nová vědecko-
výzkumná pracoviště a investuje se do budoucnosti.

To všechno v obklopení přírodou, jejíž divokou, 
masivním turismem dosud nepošlapanou krásu, 
začíná svět pomalu objevovat a doceňovat.

Během studia poznáte malebnou postvulkanickou 
krajinu Českého středohoří, dramatické pískovcové 
kaňony Českého Švýcarska, drsné Krušné hory 
i zelené kopce Lužických hor. Vyrazíte na výlety, 
polezete po skalách, budete sjíždět Labe na raftech 
nebo jezdit na kole po cyklostezce, která podél něj 
vede až do Hamburku. A třeba se kvůli tomu všemu 
rozhodnete v tomhle kraji zůstat.

Vedeme množství mezinárodně uznávaných 
a inovativních výzkumů, například v oblasti 
nanotechnologií, toxických látek či chytrých řešení 
pro městskou infrastrukturu. Prostě věda na UJEP žije.

Protože Drážďany jsou, coby kamenem dohodil, 
dostanete možnost podílet se na projektech 
realizovaných ve spolupráci s TU Dresden a dalšími 
institucemi.

Tak pojďte. Přidejte se k nám #nasever!

#akademickymed

#usticko

@ustinadlabem

#sazimenabudoucnost

#sjizdimelabe
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UBYTOVÁNÍ 
A STRAVOVÁNÍ

Říká se, že kdo nebydlel na koleji, prožil studentský 
život na vysoké škole jen z půlky. Univerzitní areál na 
Klíši nabízí ubytování na kolejích K1, K2 a K3 (na třech 
kolejích).

Poblíž jsou hospůdky, restaurace, ale také plavecká 
hala, venkovní sportoviště, tělocvična, posilovny 
a Střížovický vrch jako stvořený na romantické 
procházky. Univerzitní kampus je od kolejí jen 
10 minut pěšky.

www.skm.ujep.cz

Hlad? Při studiu vytráví! Nabijte si čipovou kartu 
studenta. S ní máte slevu na jídlo z denní nabídky 
našich dvou podniků. Menza se nachází v nové 
budově Centra přírodovědných a technických oborů 
(CPTO) na adrese Pasteurova 3632/15. 

Zajít se dá i do naší ForRest Café kavárny v nové 
budově CPTO, kde si můžete dopřát naši skvělou 
univerzitní kávu, kterou pro nás praží Ústecká 
pražírna, či do kavárny Kampuska, která, jak název 
napovídá, je přímo v kampusu.

Hned za „branami“ kampusu jsou další oblíbené 
kavárny, Resslovka nebo CoffeeUp (C’UP).

FINANČNÍ PODPORA

Pokud se stanete našimi studenty, můžeme vám 
nabídnout nejrůznější formy finanční podpory. Patří 
sem stipendia prospěchová, sociální i ubytovací.

Když budete vynikat ve studiu (a vy budete) nebo 
když se aktivně zapojíte do akcí spojených s naší 
univerzitou (a že jich není málo), získáte možnost 
dosáhnout na stipendia mimořádná.

Aktuální informace o získání finančních benefitů 
formou stipendií najdete na webových stránkách 
univerzity www.ujep.cz.

#kavarnakampuska

#studujujep

#kolejeujep

ERASMUS+
Naučit se cizí jazyk, užít si několik měsíců 
dobrodružství, poznat nové lidi. To všechno se dá 
skloubit se studiem v zahraničí.

Ne, že bychom vás hned po absolvování prváku chtěli 
zase posílat pryč. Jen chceme říct, že programy EU 
a MŠMT, které studentům nabízíme, jsou velkorysé 
a zajímavé. Tak na to pamatujte. A až přijde ta správná 
chvíle, sbalte bágl a vyrazte na chvíli objevovat svět.

Nejoblíbenějším programem je Erasmus+. Díky němu 
strávíte na zahraniční VŠ či dokonce v zahraniční 
firemní praxi celý semestr nebo i rok.

Mezinárodní smlouvy máme podepsané s více než 
290 evropskými vysokými školami!

Zahraniční studenty potkáte samozřejmě i u nás. 
Ročně si ústeckou univerzitu vybírá mezi 100–200 
studentů ze všech koutů Evropy, ale i z Turecka, Ruska 
či Izraele.

O „erasmáky“ se v Ústí stará od roku 2014 
dobrovolnická studentská organizace Erasmus 
Student Network (ESN Usti). Pro české i zahraniční 
studenty pořádá kulturní, sportovní nebo 
společenské akce. Přidejte se k nim. Je to zábava 
a navíc vám to usnadní vaše vlastní vycestování.

Nabídka míst ke studiu v zahraničí:

Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, 
Chorvatsko, Island, Itálie, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, 
Makedonie, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, 
Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, 
Slovinsko, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Turecko, Velká 
Británie.

A kdo ví, možná, že až nastoupíte vy, bude se „jezdit“ 
i na Mars.

@erasmus_ujep

@ujepul

#snidaneserasmem 0908



SPORT UJEP
U nás rozvíjíme znalosti a dovednosti i ve sportu. 
Každý z nás preferuje jiný sport, i proto nabízíme 
pestrou škálu sportovních aktivit. 

Na ledové ploše bojuje náš univerzitní hokejový klub 
HC North Wings, v hale vítězí univerzitní futsalový 
nebo florbalový tým, do košů se trefuje basketbalový 
tým a své soupeře hrdě poráží volejbalový tým. Spojit 
sportovní dráhu se studiem vám pomůže Victoria 
Vysokoškolské sportovní centrum MŠMT na UJEP.

K vodě to nemáme daleko. Plaveckou halu máme za 
kolejemi na Klíši a náš skvělý veslařský tým zdolává 
i nehostinnost Labe. 

Své svaly necháváme růst na Pedagogické fakultě 
UJEP v nově zrekonstruované posilovně. 

Tím to u nás nekončí! Nejnovějšími přírůstky jsou 
golfový a esportový tým.

@ujep_rowing

@sport_ujep

@golf_ujep

#prehlidkapohybovychskladeb

#sportovnihalapfujep

@hcnorthwings

#volejbal
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VĚDECKÁ KNIHOVNA
Vědecká knihovna UJEP nabízí knihy, časopisy, 
kvalifikační práce našich absolventů i přístup do řady 
světových databází (např. Web of Science, Science 
Direct, ProQuest aj.). Pro usnadnění vyhledávání ve 
zdrojích je studentům k dispozici multivyhledávač 
Ebsco Discovery Service.

Všechny dostupné databáze je možné využívat 
z pohodlí domova. Speciální oddíl knihovního fondu 
věnujeme Rakouské knihovně. Německá knihovna se 
skrývá pod názvem CEPRONIV. A najdete tu i Evropské 
dokumentační středisko. Můžete vyhledávat, 
studovat, kopírovat, skenovat a vybrané exempláře 
si i půjčit k domácímu studiu. Nemusíte k pultu, 
k dispozici máte zařízení Selfcheck a návratový 
automat. Využívejte studovny s počítači, Wi-Fi 
připojením a monumentálním výhledem na kampus. 
A přidejte si knihovnu na Facebooku a Instagramu, 
ať máte přehled o školeních, seminářích, autorských 
čteních, cestovatelských besedách, koncertech, 
výstavách či cvičeních jógy.

Adresa: 
Vědecká knihovna UJEP 
Pasteurova 3544/5 
400 96 Ústí nad Labem

web: knihovna.ujep.cz 
e-mail: pult@knihovna.ujep.cz 
FB: facebook.com/VedeckaKnihovnaUjep 
IG: @vk_ujep

+420 475 286 024– 5 
+420 702 201 972

Otevírací doba: 
Po–Čt 8.00–20.00 
Pá 8.00–17.00 
So 8.00–12.00

#autorskecteni

@vk_ujep

PORADENSKÉ CENTRUM 
UJEP

Pokud máte zrakové, sluchové či pohybové postižení, 
specifickou poruchu učení, poruchu autistického 
spektra či jinou obtíž, bude vás zajímat naše 
Poradenské centrum UJEP.

Centrum poskytuje individuální konzultace kariérní 
a psychologické poradenství, služby studijní 
asistence, prostorové orientace, zapisovatelský 
i vizualizační servis, tlumočnický servis, 
individuální výuku i půjčování kompenzačních 
pomůcek a zařízení. Spolupracuje také s dalšími 
podobnými centry na ostatních univerzitách, ale 
rovněž s odbornými konzultanty či neziskovými 
organizacemi.

Adresa: 
Poradenské centrum UJEP 
Pasteurova 771/3 
400 96 Ústí nad Labem

www.ujep.cz/cs//poradenske-centrum-ujep 
e-mail: poradenskecentrum@ujep.cz

+420 702 202 477

Konzultační hodiny: 
Út–Čt 9.00–15.00, dále dle dohody

#lavickavaclavahavla

#pomuzemevam

#poradenskecentrumujep

@knihkupectvi_ujep
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@noc_vedcu

#fsiujep

O FAKULTĚ
Jak co nejenergičtěji nastartovat kariéru? V oblasti 
energetiky, strojírenství nebo materiálových věd. 
Fakulta strojního inženýrství disponuje zkušenými 
odborníky, moderními laboratořemi, špičkovými 
technologiemi a také již několika vlastními patenty. 
Studenty si často ještě před absolutoriem rozeberou  
perspektivní zaměstnavatelé z regionu.

Fakulta vede spolupráci se 170 průmyslovými 
podniky, což nabízí studentům široké portfolio 
uplatnění do budoucna. V rámci neustálého rozvoje 
fakulty došlo v roce 2022 k zásadnímu milníku a to 
dostavění budovy CEMMTECH.

ÚSPĚCHY FAKULTY

Naše studijní programy, které se nám daří 
akreditovat, jsou praktické a zohledňují aktuální 
poptávku na trhu práce. Díky našim předním 
odborníkům a jejich spolupráci s výrobní sférou 
se nám již také podařilo získat několik patentů. 
Příkladem takové úspěšné spolupráce je pětiletý 
výzkum, který vedl k vývoji nové slitiny na formy pro 
lisování pneumatik a vytvoření nanopovlaku, který 
ztrojnásobil životnost formy. Zmínit lze i spolupráci 
na vývoji měřicí stanice pro bezkontaktní kontrolu 
tvarových skel, kde fakulta obdržela užitný vzor. 
V současné době se na půdě fakulty řeší několik 
velkých projektů např. Možnosti využití vedlejších 
energetických produktů v cirkulární ekonomice, Nové 
metody vysokovýkonného laserového svařování 
kritických komponent na bázi Cu, Al, Cu-slitin 
a Al-slitin pro dopravní a energetický průmysl 
a v neposlední řadě problematika Energetického 
využití brownfieldů Ústeckého kraje.

Fakulta strojního inženýrství dále rozvíjí spolupráci 
na úrovní středních škol prostřednictvím statutu 
„Fakultní škola“.

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ

@fsiujep www.fsi.ujep.cz 1514



O FAKULTĚ
Jestli existují skuteční superhrdinové, působí 
bezpochyby na fakultě životního prostředí. Kde jinde 
by se naučili zachraňovat to, co někdo jiný poničil, 
napravovat škody a předcházet jejich vzniku? Péče 
o životní prostředí je oborem budoucnosti. V našem 
regionu se navíc rozvíjí v kontextu konkrétních potřeb 
dlouho vytěžované krajiny.

ÚSPĚCHY FAKULTY

Ve spolupráci se Zdravotním ústavem v Ústí 
nad Labem sledujeme pohyb cizorodých látek 
v životním prostředí a zkoumáme jejich vliv na lidské 
zdraví. Společně jsme založili špičkové výzkumné 
pracoviště – Centrum pro výzkum toxických látek 
v životním prostředí (CADORAN, Centre for Advanced 
Organic Analyses). Ve spolupráci s výzkumným 
centrem UniCre provozujeme od roku 2018 Centrum 
pokročilých chemických technologií, které nabízí 
výzkumné zázemí pro chemický průmysl v našem 
kraji. Výzkumníci fakulty se podíleli na vývoji 
zařízení na pyrolýzu biomasy a odpadních kalů, 
vývoji antibakteriálních nanofiltračních materiálů 
nebo vývoji magnetických sorbentů vyráběných 
z železného odpadu pro čištění odpadních vod.

Od roku 2002 úzce spolupracujeme se správami 
CHKO (Labské pískovce a České Středohoří) 
a národních parků (České Švýcarsko) a Agenturou 
ochrany přírody a krajiny ČR.

V roce 2012 jsme zahájili mapování znečištění 
a vývoje niv říčních systémů (Jizery, Ploučnice 
a Ohře) a přehrad. Výzkum se provádí v rámci 
vědeckých projektů Grantové agentury ČR 
a univerzitních projektů ve spolupráci s Ústavem 
anorganické chemie AV ČR, Univerzitou Palackého 
v Olomouci a Univerzitou v Szegedu v Maďarsku.

Díky našemu špičkovému GIS vybavení byly 
zmapovány zaniklé obce Podkrušnohoří, byly 
vytvořeny databáze 3D modelů smírčích křížů 
v regionu a digitální 3D modely řady kulturních 
památek v kraji včetně velkoformátového 3D tisku 

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

@fzp_ujep

#fzpujep

#nanomaterialy

www.fzp.ujep.cz

celé oblasti Mostecké pánve před započetím 
povrchové těžby a po ní. Tato mapovaní a modelování 
přispěla k zařazení Krušných hor do Seznamu 
světového dědictví UNESCO. Jsme jediné vědecko-
výzkumné pracoviště v ČR, které provozuje svůj 
vlastní letecký laserový skener (tzv. LiDAR), díky 
kterému jsme schopni vytvořit a analyzovat reliéf pod 
vegetací.

Mezinárodní tým kolem profesorky Valentiny 
Pidlisnyuk se zabývá pěstováním energetické 
traviny ozdobnice (Miscanthus x giganteus) na 
kontaminovaných půdách. Tým je zapojen do 
několika projektů zaměřených na příjem těžkých 
kovů, zlepšení půdních parametrů, výzkum 
spolupráce ozdobnice a půdních mikroorganismů při 
odbourávání ropného znečištění nebo na produkci 
papíru z biomasy.

Na fakultě byl ustaven výzkumný Institut Julia von 
Payera pro výzkum Arktidy a Subarktidy sdružující 
specialisty napříč UJEP s profesním vztahem 
k biotopům v chladných oblastech Země.

Fakulta také spolupracuje s policií ČR na objasňování 
environmentálních trestných činů.
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#dumumeniustinadlabem

O FAKULTĚ
Tvořit. V jednom z 16 ateliérů, s přesahem na ostatní 
fakulty, do prostoru města i za hranice republiky. 
Prestiž v oboru, zajímavé osobnosti, moderní 
technologie, návaznost na tradiční i nekonformní 
galerijní prostory a zázemí specializovaných dílen. 
A promoce pod širým nebem, i když z něj třeba zrovna 
prší. Štěstí.

ÚSPĚCHY FAKULTY

Naši pedagogové, studenti a absolventi získávají 
ocenění v národních i mezinárodních soutěžích 
a výstavních projektech. Red Dot Design Award, Czech 
Grand Design, Cena Jindřicha Chalupeckého, Essl 
Art Award EEE, Národní cena za studentský design, 
Master of Crystal či Designblok.

Každý druhý rok navíc udělujeme vlastní prestižní 
Cenu EXIT pro studenty uměleckých vysokých škol 
a akademií v ČR a na Slovensku.

FAKULTA UMĚNÍ A DESIGNU

@fud_ujep www.fud.ujep.cz

@galerie_emila_filly

#zimnisklizen

#cenydesignbloku
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O FAKULTĚ
V elegantní budově filozofické fakulty se pracuje 
na rozvoji myšlení a na mapování národní paměti. 
S pomocí toho nejmodernějšího vybavení se bádá 
v historických pramenech i v terénu. A jezdí se do 
světa. Mluvit cizími jazyky a navazovat mezinárodní 
spolupráci. Spřátelená drážďanská univerzita je za 
humny a nejbližší kavárna hned v přízemí.

ÚSPĚCHY FAKULTY

Spolupráce na úspěšných výstavách, zapojení 
do mezinárodního výzkumu, výstavní projekty za 
oceánem, publikace významných odborných děl, 
pořadatelství a spolupořadatelství konferencí, 
získávání projektů a stipendií pro naše akademiky 
i studenty.

Bez hranic (Národní galerie v Praze); Children born of 
war – past, present and future (Horizon 2020); výstava 
Broken Wings (Washington D. C.); unikátní ediční 
řada Libri civitatis; konference k výročí české ústavy 
(Senátu ČR); Fulbright – Masarykovo stipendium – 
Cena J. Golla a mnoho dalších.

Ale hlavně vzdělaní, spokojení absolventi a studenti.

O úspěch Filozofické fakulty UJEP se aktivně 
zasazujeme, i když stejně jako Albert Einstein víme, že 
není, nesmí být ani jediným, ani hlavním cílem.

FILOZOFICKÁ FAKULTA

@ffujepwww.ff.ujep.cz

#katedrahistorie

#ffujep

#universitylife
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#fzsujep

O FAKULTĚ
Obory, které nás učí, jak předcházet nemocem 
a úrazům, jak rozvíjet zdraví a pečovat o ně, jsou 
obory budoucnosti. Možnost aplikovat teoretické 
poznatky okamžitě v praxi, na klinikách, které 
vznikají díky úzké spolupráci s ústeckou Masarykovou 
nemocnicí, je velkou výhodou ústecké fakulty 
zdravotnických studií.

ÚSPĚCHY FAKULTY

12 klinických pracovišť v rámci spolupráce 
s Masarykovou nemocnicí v Ústí nad Labem 
vám umožní převést teoreticky získané znalosti 
a dovednosti okamžitě do praxe.

V Laboratoři prevence a podpory zdraví při FZS UJEP 
budete vyšetřovat nejen své kolegy z řad studentů 
a zaměstnanců FZS, ale i širokou veřejnost. Předměty 
výzkumu laboratoře jsou zdravý životní styl, výživa, 
pohybová aktivita, mentální hygiena i výskyt 
rizikového chování a závislostí.

Výuku předmětu zaměřených na biochemii zajišťuje 
Ústav biomedicíny a laboratorní diagnostiky.

Na studium lidského pohybu se za pomoci moderního 
přístrojového vybavení soustředíte v naší Laboratoři 
pro studium pohybu.

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

@fzsujep www.fzs.ujep.cz

#sensoryintegration

#noc_vedcu
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O FAKULTĚ
Příroda? Ano! Ale také našlápnuté nano, informační 
a GIS technologie, environmentální geografie, 
počítačové modelování, analytická chemie, 
toxikologie a tak dále. A zbrusu nová budova 
Centra přírodovědných a technických oborů plná 
nejmodernějších laboratoří a specializovaných 
učeben.

ÚSPĚCHY FAKULTY

Za našimi úspěchy stojí akademičtí pracovníci 
a studenti. Proto si vážíme faktu, že o studium u nás 
je neustále a dlouhodobě velký zájem. Během studia 
nám studenti dělají radost oceněními, jakou jsou 
Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy nebo 
Dobrý list hospodářské komory.

Co je pro nás ale nejdůležitějším parametrem 
úspěchu, je uplatnění našich absolventů na trhu 
práce.

Pro vás, jako pro uchazeče, je velice zajímavou 
informací skutečnost, že fakulta sídlí v nové budově 
Centra přírodovědných a technických oborů UJEP. 
Nadčasové a moderně vybavené učebny, laboratoře 
a oddychové zóny zajišťují studentům i akademikům 
odpovídající prostředí pro studium a tvůrčí práci – 
spojené nádoby vysokoškolského prostředí.

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA

@prf_ujepwww.prf.ujep.cz

#ScienceUJEP

#studujprfujep

#karieraodprirody #CPTO
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O FAKULTĚ
Fakulta připravuje studenty nejen pro kariéru 
učitelů, sociálních a speciálních pedagogů, ale také 
sportovců a dalších odborníků.

ÚSPĚCHY FAKULTY

Na PF UJEP organizujeme významné mezinárodní 
vědecké konference (International Conference of 
Sport, Health and Physical Education, International 
Conference of Psychomotricity, Challenges of 
Foreign Language Teaching, Mezinárodní didaktická 
konference Hudební výchova pro 3. tisíciletí, Cantus 
Choralis), hudební vystoupení, výstavy výtvarného 
umění, sportovní akce nebo workshopy a semináře 
pro širokou i odbornou veřejnost.

Patříme mezi lídry v podpoře rozvoje inkluzivního 
vzdělávání v ČR i zahraničí. Nově založené Centrum 
pro sociální inovace a inkluzi ve vzdělávání umožňuje 
díky svým výzkumným aktivitám vytvářet optimální 
pro-inkluzivní vzdělávací prostředí na školách 
a provádí monitoring aktivit založených na práci 
s rodinami a integraci žáků ohrožených sociálním 
vyloučením.

Nedávno zrekonstruovaná sportovní hala a posilovna 
vytvářejí důstojné prostředí pro výchovu a vzdělávání 
olympioniků, mistrů světa, Evropy i ČR v různých 
sportovních disciplínách. Kde jinde než u nás si 
můžete vyzkoušet sportovní šerm, vysokohorskou 
turistiku, freediving, pohybové skladby nebo 
nejnovější netradiční hry.

Naší snahou je využít výsledky tvůrčí činnosti 
v praktickém prostředí. Studenti jsou zapojováni 
do činností v projektových týmech, kde získávají 
hodnotné zkušenosti uplatnitelné nejen v rámci 
studia, ale také v budoucím životě. Tvůrčí aktivity 
se realizují v umělecko-pedagogické oblasti, 
pedagogice, speciální pedagogice, psychologii nebo 
kinantropologii. Zázemí pro výzkumnou činnost na 
naší fakultě poskytují nově vybavené laboratoře (EEG 
laboratoř, Sportovní laboratoř, Laboratoř digitální 
gramotnosti).

PEDAGOGICKÁ FAKULTA

@ujep_pf www.pf.ujep.cz

#katedratelesnevychovyasportu

#tadysenajdes
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O FAKULTĚ
Fakulta, která připravuje nastupující generace na 
skutečný život ve světovém kontextu. Moderní obory, 
praktické semináře a zkušenosti předních domácích 
i zahraničních odborníků na politiku, hospodářství, 
urbanismus, řízení a chytrá sociálně-ekonomická 
řešení dnešních komplexních společenských otázek.

ÚSPĚCHY FAKULTY 

Studovali jsme na FSE UJEP

Simona Kijonková

Zakladatelka a majitelka společnosti Zásilkovna s. r. o.

Odbornou veřejností označována za první dámu 
české e-commerce a podle žebříčku časopisu Forbes 
patří od roku 2016 nepřetržitě mezi nejvlivnější ženy 
v ČR. V roce 2018 získala titul EY Podnikatele roku 
Hlavního města Prahy a Hospodářské noviny ji také 
pravidelně zařazují do žebříčku Top ženy v ČR.

Na FSE UJEP studovala v letech 1998–2001 obor 
Finance. V současné chvíli zastává pozici CEO 
holdingu Packeta, do kterého spadá i Zásilkovna, 
kterou Simona před osmi lety založila jako start-up. 
V holdingu aktuálně řídí 11 firem a 500 zaměstnanců 
v mnoha státech Evropy. Kromě toho se věnuje 
i dalším investicím do start-upů.

Ondřej Janda

Branch manager ve společnosti Equa bank a. s.

„Studium na FSE mi dalo nejen titul, ale i spoustu 
dalších možností, jak se realizovat. Měl jsem možnost 
působit jako pomocný vědecký pracovník a účastnit 
se zajímavých projektů, podílet se na akreditačním 
řízení atd. Díky zvolení do akademického senátu jsem 
měl možnost přímo ovlivňovat aktuální dění a chod 
celé univerzity. S vedením fakulty i univerzity máme 
stále velmi přátelské vztahy.

FAKULTA SOCIÁLNĚ EKONOMICKÁ

@fseujepwww.fse.ujep.cz

#jsmefse

#nasever

Zároveň jsem díky Erasmu prožil část studia ve 
Skotsku. Dodnes jsem v kontaktu se spoustou přátel 
z celého světa, které jsem tam poznal.

Právě tyto různorodé aktivity byly při prvním 
výběrovém řízení po absolutoriu UJEP tím, co nejvíce 
zaujalo personalistku i manažerku. Na to samé se 
nyní zaměřuji i já z pozice manažera, když si vybírám 
bankéře k sobě do týmu.“

#fseujep

#digitalnimarketing
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#kampusslaví

#nocvedcu

#univerzitnífestival

#filmoveletosujep

#zimavkampusuujep

#promoceujep



#kampusujep

#usteckykraj



@ujepul

#univerzitaseveru


