Univerzita Palackého v Olomouci, druhá nejstarší vysoká škola
v ČR, vychovává odborníky v široké škále od teologie, učitelství,
práva, tělesné výchovy a sportu přes humanitní, umělecké,
přírodovědné, zdravotnické či lékařské zaměření.
Přesvědčte se sami, co nabízí filozofická fakulta (FF UP), největší
fakulta UP s nejvíce možnostmi kombinace studia.

Filozofická fakulta UP
studijní oddělení
Křížkovského 10 | 771 80 Olomouc
T: 585 633 063
E: studijni.ff@upol.cz
www.ff.upol.cz
www.facebook.com/ffup.cz

Studuj na Univerzitě Palackého!
Olomoucká univerzita je jednou z prvních vysokých škol v České republice, která získala důležitou institucionální akreditaci. Co to znamená? Především zkvalitnění vašeho studia a více možností ve zkombinování toho, co chcete studovat.
Pokud si vyberete rovnou dvě studijní zaměření, dejte pozor na to, že závěrečnou práci budete psát jen z hlavního (maior)
studijního programu a nejde to změnit.
Informace o studiu na UP najdete na speciálním webu www.studuj.upol.cz, kde je i aktuální katalog studijních programů.

S E Z N A M O T E V Í R A N ÝC H A K R E D I T O VA N ÝC H S T U D I J N Í C H P RO G R A M Ů
F F U P P RO A K A D E M I C K Ý RO K 2020/2021
BAKALÁŘSKÉ PREZENČNÍ STUDIUM – samostatný program
Andragogika

Kulturní antropologie

Anglická filologie

Muzikologie

Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad

Němčina se zaměřením na tlumočení a překlad

Archeologie

Polská filologie

Archivnictví

Polská filologie se specializací na překladatelskou

Česká filologie

a hospodářskou praxi

Česká filologie se zaměřením na editorskou práci ve

Praktická nizozemská filologie

sdělovacích prostředcích

Psychologie

Čínská filologie

Ruská filologie

Ekonomicko-manažerská studia

Ruská filologie se specializací na překladatelskou

Filmová, divadelní, televizní a rozhlasová studia

a hospodářskou praxi

Francouzská filologie

Španělská filologie

Francouzská filologie se specializací na aplikovanou

Teorie a dějiny výtvarných umění

ekonomii

Ukrajinská filologie se specializací na překladatelskou

Historické vědy

a hospodářskou praxi

Indonéská studia se zaměřením na cestovní ruch

Uměnovědná studia

Japonská filologie

Vietnamská filologie

Korejština pro hospodářskou praxi

Žurnalistika

BAKALÁŘSKÉ KOMBINOVANÉ STUDIUM – samostatný program
Andragogika se specializací personální rozvoj
Archeologie
Migrační studia
Muzikologie
Psychologie

Jsem z recyklovaného papíru. Recykluj i ty!
www.studuj.upol.cz

BAKALÁŘSKÉ PREZENČNÍ STUDIUM – hlavní (maior) nebo vedlejší (minor) program
Andragogika
Anglická filologie
Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad
Archeologie
Archivnictví
Česká filologie
Čínská filologie
Divadelní studia
Ekonomicko-manažerská studia
Evropská studia a diplomacie
Filmová studia
Filozofie
Francouzská filologie
Historické vědy
Italská filologie
Japonská filologie
Judaistika. Židovská a izraelská studia.
Kulturní antropologie
Latinská filologie
Mezinárodní vztahy a bezpečnost

Migrační studia
Muzikologie
Němčina se zaměřením na tlumočení a překlad
Německá filologie
Obecná lingvistika a teorie komunikace
Politická komunikace a politický marketing
Politologie
Polská filologie
Portugalská filologie
Praktická nizozemská filologie
Religionistika
Ruská filologie
Sociologie
Španělská filologie
Televizní a rozhlasová studia
Teorie a dějiny výtvarných umění
Ukrajinská filologie
Uměnovědná studia
Vietnamská filologie
Žurnalistika

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ PREZENČNÍ STUDIUM – samostatný program
Andragogika
Anglická filologie
Angličtina se zaměřením na tlumočení a překlad
Archeologie
Asijská studia
Asijská studia se specializací čínský jazyk a kultura
Asijská studia se specializací indonéský jazyk a kultura
Asijská studia se specializací japonský jazyk a kultura
Asijská studia se specializací korejský jazyk a kultura
Asijská studia se specializací vietnamský jazyk a kultura
Česká filologie
Euroculture (program akreditovaný v anglickém jazyce)
Filozofie
Francouzská filologie
Francouzština se specializací na tlumočení a překlad
Historické vědy
Italština a italská kultura

Judaistika. Dějiny a kultura Židů.
Mediální studia
Mediální studia se specializací na komunikační studia
Mediální studia se specializací na kulturální studia
Mediální studia se specializací na žurnalistická studia
Muzikologie
Němčina se zaměřením na tlumočení a překlad
Nizozemská filologie
Obecná lingvistika a teorie komunikace
Polská filologie se specializací na překlad
Psychologie
Ruština pro překladatele
Sociologie
Španělská filologie
Španělská filologie se specializací na Latinskou Ameriku
Španělská filologie se specializací na tlumočnictví a překlad
Teorie a dějiny výtvarných umění

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ KOMBINOVANÉ STUDIUM – samostatný program
Andragogika
Ediční a nakladatelská praxe
Italština a italská kultura

Německá filologie
Psychologie

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ PREZENČNÍ STUDIUM - hlavní (maior) nebo vedlejší (minor) program
Andragogika
Anglická filologie
Archeologie
Asijská studia
Česká filologie
Divadelní studia
Evropská unie
Filmová studia

Filozofie
Francouzská filologie
Historické vědy
Judaistika. Dějiny a kultura Židů.
Kulturní antropologie
Latinská filologie
Mediální studia
Muzikologie

Jsem z recyklovaného papíru. Recykluj i ty!
www.studuj.upol.cz

Němčina se zaměřením na tlumočení a překlad
Německá filologie
Nizozemská filologie
Obecná lingvistika
Politická analýza a strategie
Polská filologie
Religionistika
Ruská filologie

Sociologie
Španělská filologie
Televizní a rozhlasová studia
Teorie a dějiny výtvarných umění
Ukrajinská filologie
Vládnutí a demokracie
War and Peace Studies (program akreditovaný v anglickém
jazyce)

DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
Andragogika
Anglická a americká literatura
Anglický jazyk
Asijská studia
Česká literatura
Český jazyk
Ekonomicko-manažerská studia
Filozofie
Historické vědy
Jazyky a kultura Číny a Japonska
Klinická psychologie
Kulturní antropologie
Mediální a kulturální studia
Německá literatura
Německý jazyk

Nizozemská filologie
Obecná jazykověda a teorie komunikace
Pedagogická psychologie
Politologie
Románské jazyky
Románské literatury
Ruská literatura
Ruský jazyk
Sociologie
Srovnávací slovanská filologie
Teorie a dějiny hudebního umění
Teorie a dějiny divadla, filmu, rozhlasu a televize
Teorie a dějiny výtvarných umění
Teorie literatury

O RG A N I Z AC E P Ř I J Í M AC Í C H Z KO U Š E K N A F F U P KO N A N ÝC H V A K A D E M I C K É M
RO C E 2019/2020 ( N Á S T U P D O S T U D I A O D 1. Z Á Ř Í 2020)
Administrativní poplatek: 690 Kč za každou elektronickou přihlášku
1. 11. 2019
sumarizace a zveřejnění požadavků k přijímacímu řízení
1. 11. 2019 – 15. 3. 2020 podání přihlášky pro všechny formy bakalářského (Bc.) studia i nav. magisterského studia
(nMgr.) programů akreditovaných v českém jazyce (dále ČJ)
1. 11. 2019 – 31. 3. 2020 podání přihlášky pro všechny formy bakalářského (Bc.) studia i nav. magisterského studia
(nMgr.) programů akreditovaných v cizím jazyce
1. 1. 2020 – 30. 4. 2020
podání přihlášky pro doktorské studium a zaslání příloh
Přijímací zkoušky bakalářské prezenční a kombinované studium (samostatné, maior, minor)
1) písemné a ústní: víkend 16.–17. 5. 2020 (v případě většího počtu uchazečů a pro uchazeče se specifickými potřebami
i 23.–24. 5. 2020)
2) ústní jen pro programy Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad (samostatný, maior, minor) a pro program Psychologie: 25.–29. 5. 2020
15. 6. 2020
16. 6. 2020
1. 5. – 30. 7. 2020
1. 9. 2020
26. 8. – 28. 8. 2020
17. 9. 2020

přijímací zkoušky pro navazující magisterské prezenční i kombinované studium (samostatné
programy) – (ústní část zkoušky z programu Psychologie do 26. 6. 2020)
přijímací zkoušky pro navazující magisterské maior/minor studium prezenční i kombinované
přijímací pohovory pro doktorské studium (každý program vypisuje zvláštní termín)
mimořádný termín přijímací zkoušky pro všechny formy a typy studia
zápis do 1. ročníků bakalářského a navazujícího studia
náhradní termín zápisu (Bc. a nMgr. studium)

Požadavky přijímacích zkoušek

Níže uvedené požadavky na přijímací zkoušky pro všechny typy a formy studia na FF UP jsou formulovány obecně a představují možné varianty průběhu přijímací zkoušky. Podrobné informace ke studijním programům (samostatný, maior,
minor) budou k dispozici od 1. 11. 2019 v Katalogu studijních programů a oborů na webu UP (www.studuj.upol.cz).

Jsem z recyklovaného papíru. Recykluj i ty!
www.studuj.upol.cz

PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
Přijímací zkoušky pro bakalářské studium:

Pro většinu bakalářských programů FF UP je základem přijímací zkoušky písemný test SPF (test předpokladů ke studiu na FF UP). I když se
student hlásí na více studijních programů, koná jen jeden společný test
SPF, jehož výsledek bude započten ke všem přihláškám.
Na některé programy je k přijímací zkoušce kromě SPF předepsán i PT
(písemný test ze studijního programu) – koná se v těsné návaznosti
na písemný test SPF v tentýž den nebo den těsně následující.
U programů, kde je kromě SPF předepsán i UP (ústní pohovor), proběhne UP nejpozději s týdenním odstupem, zpravidla však v tentýž
den nebo den těsně následující.
SPF – Test předpokladů ke studiu s důrazem na orientaci
v humanitních a sociálně-vědných disciplínách
Forma a obsah testu
Test je zaměřen na prověření schopností uchazečů úspěšně studovat na FF UP. Je složen z 50–60 otázek členěných do několika
skupin, z maximálně pěti nabízených odpovědí je vždy jen jedna správná. Test je zaměřen na prověření verbálního, kritického,
analyticko-logického myšlení a společensko-humanitního přehledu. Maximální délka trvání testu je 50 minut.
Vyhodnocení SPF
K vyhodnocení je využíván odpovědní formulář, který je počítačově zpracován zcela anonymně. Určujícím kritériem úspěšnosti
v SPF/PT je tzv. percentil, který se vypočítá na základě hrubého
skóru pro každou verzi daného typu testu zvlášť. Každý odpovědní formulář je identifikován přiděleným identifikačním (univerzitním) číslem, o kterém jsou uchazeči informováni v pozvánce
k přijímacím zkouškám.
Doporučená literatura pro SPF
Kromě zveřejněných variant SPF z minulých let (na webových
stránkách fakulty) není doporučena.
PT – Písemný test ze studijního programu zaměřený na orientaci
a motivaci v oblasti, na niž se specializuje zvolený studijní
program
Pro formu i obsah testů z daného programu platí přiměřeně pravidla
jako u SPF (viz výše) s tím, že cílem těchto testů je prověření konkrétních schopností, dovedností a znalostí pro konkrétní program.
U filologických programů může být test v příslušné jazykové mutaci
(plně nebo zčásti). Maximální délka trvání testu je 50 minut.
UP – Ústní pohovor zaměřený na orientaci a motivaci v oblasti, na
niž se specializuje zvolený studijní program
Upuštění od konání přijímací zkoušky
U studijních programů, kde počet přihlášek výrazně nepřekročí
kapacitu programu, může být děkanem fakulty upuštěno od konání přijímací zkoušky.
Nahrazení přijímací zkoušky nebo její části
1. Národní srovnávací zkoušky (NSZ)
Týká se jen těchto bakalářských programů Katedry politologie
FF UP: Evropská studia; Mezinárodní vztahy a bezpečnost; Politologie; Politická komunikace a politický marketing. Fakulta
navrhne k přijetí ty uchazeče o studium uvedených studijních
programů, kteří v rámci NSZ úspěšně složí požadovanou zkouš-

ku (Obecné studijní předpoklady v základní verzi (OSP Z) nebo
Základy společenských věd (ZSV) v termínu do 31. 3. 2020. Za
úspěšné složení zkoušky se považuje dosažení minimálního
percentilu, jehož výše a způsob uznání jsou popsány v Katalogu
programů na webu UP (www.studijniprogramy.upol.cz) u každého z uvedených programů. Rovnocenně bude uznán také výsledek slovenské verze testu OSP, který nese název test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP).
V případě nesložení těchto zkoušek v uvedeném termínu budou uchazeči pozváni k vykonání fakultních přijímacích zkoušek na FF UP.
2. Test ze studijního programu (PT)
U některých filologických programů může být PT nahrazen
úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení prokazující vykonání maturitní zkoušky z daného jazyka nebo úředně ověřenou kopií specifikovaného jazykového certifikátu.

Přijímací zkoušky pro navazující magisterské studium:

PT – Písemný test z programu
PT je zaměřený na orientaci a motivaci v oblasti, na niž se specializuje zvolený studijní program.
UP – Ústní pohovor
Otázky z programu, na který se uchazeč hlásí, a rozprava nad dosavadním a budoucím odborným zaměřením uchazeče. Obsahem pohovoru mohou být dle zaměření programu otázky věnované motivaci ke studiu, otázky ze studijního programu, rozprava nad projektem
budoucí diplomové práce apod. Přesný obsah pohovoru je uveden
pro každý obor v rámci katalogu programů.
V případě, že se uchazeč hlásí na jiný studijní program, než byl původní obor jeho bakalářského studia, resp. se hlásí na FF UP z jiné
fakulty či vysoké školy, doloží u pohovoru Diploma Supplement svého bakalářského studia (DS může být nahrazen seznamem atestací
z průběhu bakalářského studia; DS, resp. seznam atestací musí být
ověřen studijním oddělením příslušné VŠ).
Přijímací zkoušky pro doktorské studium:
K přijímacímu řízení se zájemce přihlásí prostřednictvím elektronické přihlášky. Na adresu Oddělení vědy FF UP, Křížkovského 10, 771 80 Olomouc, zašle svůj vlastnoručně podepsaný
profesní životopis, úředně ověřenou fotokopii diplomu (při jeho
absenci aktuální potvrzení o studiu), badatelský záměr, popř. seznam publikovaných prací a dalších aktivit v programu.
UP – Ústní pohovor
Otázky z programu, na který se uchazeč hlásí, a rozprava nad dosavadním a budoucím odborným zaměřením uchazeče. Obsahem
pohovoru mohou být dle zaměření programu otázky věnované
motivaci ke studiu, otázky ze studijního programu apod. Klíčovou
součástí pohovoru je rozprava nad badatelským projektem, který
uchazeč předložil. Přesný obsah pohovoru je uveden pro každý
program v rámci katalogu programů.
Celoživotní vzdělávání
V rámci CŽV (celoživotního vzdělávání) nabízí Filozofická fakulta
UP programy CŽV dle akreditovaných studijních programů fakulty. Bližší informace: www.icv.upol.cz.

Více informací na www.studuj.upol.cz a také na DNI OT E V ŘE N ÝCH DV E ŘÍ U P v pátek 6. prosince 2019 nebo
v sobotu 18. ledna 2020, vždy od 8.00 do 14.00.

Jsem z recyklovaného papíru. Recykluj i ty!
www.studuj.upol.cz

