2. KOLO PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK
ke studiu na Filozofické fakultě UJEP
pro akademický rok 2011/2012

Podmínky pro přijetí
I.
Studijní programy a studijní obory
Pro akademický rok 2011/2012 je vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení ke studiu na Filozofické fakultě
Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen „FF UJEP“) v těchto studijních programech a
oborech:

I.1. Bakalářské studium
- jednooborové
(1) ve studijním programu Historické vědy:
Studijní obor

Titul

Délka
studia

Forma
studia

počet
přijímaných

Přijímací
zkouška

Kulturně historická regionalistka

Bc.

3

prezenční

25

viz čl. V.2.

Historie se zaměřením na vzdělávání

Bc.

3

prezenční

25

viz čl. V.2.

I.2. Bakalářské studium
- dvouoborové
(2) ve studijním programu Filozofie + Historické vědy:
Studijní obor

Titul

Délka
studia

Forma
studia

počet
přijímaných

Přijímací
zkouška

Filozofie + Historie

Bc.

3

prezenční

25

viz čl. VI.1.,2.

(3) ve studijních programech Filozofie + Filologie:
Studijní obor

Titul

Délka
studia

Forma
studia

počet
přijímaných

Přijímací
zkouška

Filozofie + Německý jazyk a literatura

Bc.

3

prezenční

25

viz čl. VI.1.,5

(4) ve studijních programech Humanitní studia + Filologie:
Studijní obor
Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání
+
Německý jazyk a literatura se zaměřením na
vzdělávání
Společenské vědy
+
Německý jazyk a literatura

Titul

Délka
studia

Forma
studia

počet
přijímaných

Přijímací
zkouška

Bc.

3

prezenční

25

viz čl. VI.3.,5

Bc.

3

prezenční

25

viz čl. VI.3.,5
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(5) ve studijních programech Humanitní studia + Filologie:
Studijní obor

Titul

Délka
studia

Forma
studia

počet
přijímaných

Přijímací
zkouška

Německý jazyk a literatura + Historie se zaměřením
na vzdělávání

Bc.

3

prezenční

25

viz čl. VI.2.,5

Německý jazyk a literatura + Historie

Bc.

3

prezenční

25

viz čl. VI.2.,5

Studijní obor

Titul

Délka
studia

Forma
studia

počet
přijímaných

Přijímací
zkouška

Politologie + Německý jazyk a literatura

Bc.

3

prezenční

25

viz čl. VI.4.,5.

(6) ve studijním programu Politologie + Filologie:

I.3. Navazující magisterské studium
- jednooborové
(7) ve studijním programu Historické vědy:
Studijní obor

Titul

Délka
studia

Forma
studia

počet
přijímaných

Přijímací
zkouška

Kulturně historická regionalistika

Mgr.

2

prezenční

20

viz čl. VI.6.

Studijní obor

Titul

Délka
studia

Forma
studia

počet
přijímaných

Přijímací
zkouška

Politická filozofie

Mgr.

2

prezenční

25

viz čl. VI.8.

(8) ve studijním programu Politologie:

(9) ve studijním programu Učitelství pro ZŠ:
Titul

Délka
studi
a

Forma studia

počet
přijímaných

Přijímací
zkouška

1

Mgr.

2

prezenční

25

viz čl. VI.11.

1

Mgr.

2

kombinovaná

25

viz čl. VI.11.

Studijní obor
Učitelství cizích jazyků pro ZŠ - německý jazyk

Učitelství cizích jazyků pro ZŠ – německý jazyk
1

Tyto obory se otevírají za předpokladu, že se ke studiu zapíše minimálně 10 studentů.

I.4. Navazující magisterské studium
- dvouoborové
(10) ve studijním programu Učitelství pro ZŠ:
Titul

Délka
studia

Forma
studia

počet
přijímaných

Mgr.

2

prezenční

20

Občanská výchova + Dějepis

Mgr.

2

prezenční

20

Občanská výchova + Německý jazyk a literatura
1
pro 2. stupeň ZŠ

Mgr.

2

prezenční

25

Studijní obor
Dějepis + Německý jazyk a literatura pro 2. stupeň ZŠ

1

Přijímací
Zkouška
viz čl.
VI.9.,11.
viz čl.
VI.9.,10.
viz čl.
VI.10.,11.
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(11) ve studijních programech Historické vědy + Filologie:
Studijní obor

Titul

Délka
studia

Forma
studia

počet
přijímaných

Přijímací
zkouška

Učitelství historie pro SŠ
+
1
Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ

Mgr.

2

prezenční

20

viz
čl. VI.6.,11.

Forma
studia

počet
přijímaných

Přijímací
zkouška

prezenční

20

viz
čl. VI.6.,7.

2

prezenční

20

viz
čl. VI.6.,7.

(12) ve studijních programech Historické vědy + Humanitní studia:
Délka
Studijní obor
Titul
studia
Učitelství historie pro SŠ
+
Mgr.
2
Učitelství společenských věd pro SŠ
Historie + Společenské vědy

Mgr.

(13) ve studijních programech Humanitní studia + Filologie:
Studijní obor

Titul

Délka
studia

Forma
studia

počet
přijímaných

Přijímací
zkouška

Učitelství společenských věd pro SŠ
+
1
Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ

Mgr.

2

prezenční

20

viz
čl. VI.7.,11.

1

Tyto obory se otevírají za předpokladu, že se ke studiu zapíše minimálně 10 studentů.

II.
Přihláška ke studiu
(1) Termíny doručení přihlášky:
•

Písemná přihláška k bakalářskému a navazujícímu magisterskému studiu se podává ve lhůtě
do 22. srpna 2011, rozhodující je datum předání poště.

(2) Místo a způsob doručení:
a) Písemná přihláška: Přihláška musí být podána na předepsaném tiskopise („Přihláška ke
studiu na VŠ“ , tiskopis SEVT 49 145 0) na adresu Filozofická fakulta UJEP, České
mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem).
Vyplněnou přihlášku je nutné opatřit:
 Potvrzením známek ze střední školy (pokud potvrzení o známkách nevydá
střední škola, je třeba doložit kopie všech vysvědčení).
 Originál dokladu o zaplacení poplatku za přijímací řízení (ústřižek poštovní
poukázky nebo potvrzený bankovní příkaz).
 Přiložit úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení nebo bakalářského či
magisterského diplomu. Uchazeči, kteří v době podání přihlášky ještě
neukončili středoškolská, bakalářská nebo magisterská studia předloží úředně
ověřenou kopii maturitního vysvědčení nejpozději do 22. srpna 2011
(rozhodující je datum doručení). V odůvodněných případech lze na základě
žádosti uchazeče tento termín prodloužit. O prodloužení termínu odevzdání
maturitního vysvědčení rozhoduje děkanka fakulty.
 FF UJEP nepožaduje potvrzení od lékaře.
b) Elektronická přihláška je k dispozici na webových stránkách UJEP ve studijní agendě
STAG na adrese https://stag.ujep.cz/eprihlaska/. Podrobný návod vyplnění přihlášky je
k dispozici na této adrese. Elektronická přihláška je po vyplnění automaticky odeslána
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fakultě. Po vyplnění přihlášky je nutné vytisknout zkrácenou e-přihlášku, podepsat a
opatřit ji:
 Potvrzením známek ze střední školy (pokud potvrzení o známkách nevydá
střední škola, je třeba doložit kopie všech vysvědčení).
 Originál dokladu o zaplacení poplatku za přijímací řízení (ústřižek poštovní
poukázky nebo potvrzený bankovní příkaz)
 Přiložit úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení nebo bakalářského či
magisterského diplomu. Uchazeči, kteří v době podání přihlášky ještě
neukončili středoškolská, bakalářská nebo magisterská studia předloží
úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení nejpozději do 22. srpna 2011.
V odůvodněných případech lze na základě žádosti uchazeče tento termín
prodloužit. O prodloužení termínu odevzdání maturitního vysvědčení
rozhoduje děkanka fakulty.
 FF UJEP nepožaduje potvrzení od lékaře.
Poté je nutné zaslat zkrácenou e-přihlášku se všemi náležitostmi (není nutné zasílat
celou kompletně vytištěnou přihlášku) na adresu Filozofická fakulta UJEP, České mládeže
8, 400 96 Ústí nad Labem. Pokud nebude registrace doručena v písemné podobě,
přijímací řízení se nezahájí.
c) Uchazeči, kteří se hlásí na více studijních oborů, jsou povinni si podat na každý studijní obor
samostatnou přihlášku.
(3) Fakulta nezasílá potvrzení o přijetí přihlášky ke studiu ani o přijetí poplatku za přijímací řízení.
Uchazeči obdrží až pozvánku k přijímacímu řízení, zároveň poskytne fakulta informaci o termínech a
místě konání přijímacích zkoušek na jednotlivé obory na webové prezentaci. (http://ff.ujep.cz/ - sekce
přijímací řízení).
-

III.
Poplatek za přijímací řízení
(1) Poplatek činí 540,- Kč (15 EUR) za každou přihlášku. V případě použití Elektronické přihlášky činí
výše poplatku 440,- Kč (15 EUR) za každou přihlášku.
(2) Poplatek se hradí poštovní poukázkou nebo převodem ve prospěch účtu Univerzity J. E. Purkyně
v Ústí nad Labem. Platby v hotovosti a peníze zaslané poštovní poukázkou typu C nebudou
přijaty.
 Banka: ČNB Ústí nad Labem
 Účet: 1133411/0710
 Variabilní symbol při písemné přihlášce: 3003100005
 Variabilní symbol při elektronické přihlášce: 3003100004
 Konstantní symbol při platbě poštovní poukázkou: 0379
 Konstantní symbol při platbě převodem: 0308
(3) V případě pochybností je uchazeč povinen úhradu řádně prokázat.
(4) Poplatek musí být zaplacen nejpozději do do 22. srpna 2011. V případě neuhrazení poplatku bude
přihláška vyřazena.
(5) Poplatek je v jakékoli fázi přijímacího řízení nevratný.

IV.
Termín konání přijímacích zkoušek
(1) Přijímací zkoušky se budou konat dne 5.9. 2011 v budově FF UJEP v ulici České mládeže 8, 400
96 Ústí nad Labem. Fakulta nevypisuje náhradní termín přijímacích zkoušek.

V.
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Obecné podmínky přijetí ke studiu
(1) Pro přijetí uchazeče musí být splněny tyto nutné obecné podmínky:
a) uchazeč musí včas doručit řádně vyplněnou přihlášku
b) uchazeč musí zaplatit poplatek za přijímací řízení
c) uchazeč musí doložit požadované vzdělání
d) uchazeč musí úspěšně vykonat přijímací zkoušku nebo musí doložit splnění podmínek pro
prominutí přijímací zkoušky. V případě, že se přijímací zkouška skládá z několika částí,
musí uchazeč úspěšně vykonat každou část přijímací zkoušky.
e) Počet přijímaných studentů je zveřejněn v přehledu jednotlivých oborů FF (viz článek I.
těchto podmínek - položka kapacita u každého z uvedených oborů). V případě 2. kola jde
pouze o doplnění tohoto počtu. Při dosažení minimální bodové hranice počtu bodů
z přijímací zkoušky nebo jednotlivých částí zkoušky (viz čl. V. těchto podmínek) je
rozhodujícím kritériem pro přijetí pořadí, které je stanoveno na základě dosaženého počtu
bodů u přijímací zkoušky. V odůvodněných případech může být rozhodnutím děkanky FF
UJEP přijato více uchazečů nad stanovený počet. f) Při dvouoborovém studiu musí
uchazeč, není-li stanoveno jinak, složit úspěšně přijímací zkoušku v obou studijních
oborech.
g) V případě, že uchazeč absolvoval střední školu mimo území České republiky nebo
Slovenské republiky musí předložit úředně ověřenou kopii dokladu o dosažení úplného
středoškolského vzdělání získaném na zahraniční střední škole včetně uznání platnosti
zahraničního vysvědčení v České republice (nostrifikační doložka).
h) V případě, že uchazeč absolvoval bakalářské nebo magisterské vysokoškolské vzdělání
mimo území České republiky nebo Slovenské republiky musí předložit úředně ověřené
Osvědčení o uznání vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České republice.
i) Cizí státní příslušník, který neabsolvoval úplné střední vzdělání v České republice, musí
v souladu se Statutem Univerzity J.E. Purkyně vykonat zkoušku z českého jazyka.
Zkoušku může vykonat na Katedře bohemistiky PF UJEP nebo na kterémkoli pracovišti
v České republice, kde je akreditován studijní program pro výuku českého jazyka.
Zkouška musí být složena před konáním přijímacích zkoušek. Za vykonání zkoušky na
Katedře bohemistiky PF UJEP hradí uchazeč poplatek 500,- Kč. Tato povinnost se
nevztahuje na uchazeče o studium do doktorského studia, které je uskutečňováno
v německém jazyce.

(2) BAKALÁŘSKÉ STUDIUM - obecné podmínky přijetí:
Ke studiu v bakalářském studijním programu může být přijat jedině absolvent střední školy, který
úspěšně složil maturitní zkoušku. Složení maturitní zkoušky je třeba prokázat úředně ověřenou
kopií maturitního vysvědčení, kterou je nutné doručit na adresu FF UJEP spolu s přihláškou
nebo nejpozději do 22. srpna 2011 (rozhodující je datum doručení). V odůvodněných případech
lze na základě žádosti uchazeče tento termín prodloužit. O prodloužení termínu odevzdání
maturitního vysvědčení rozhoduje děkanka fakulty. Nedoručení vysvědčení řádně a včas je
považováno za nesplnění jedné z podmínek k přijetí ke studiu na FF UJEP. Podmínky přijetí na
jednotlivé obory a základní charakteristika průběhu přijímacích zkoušek je uvedena v následujícím
článku (článek VI. těchto podmínek). Fakulta nevyzývá uchazeče písemně k předložení úředně
ověřené kopie maturitního vysvědčení, a to ani před, ani po stanoveném termínu.

(3) NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM (JEDNOOBOROVÉ) - obecné podmínky přijetí:
a) studijní program N7105 Historické vědy
K jednooborovému studiu v navazujícím magisterském může být přijat absolvent bakalářského
studijního programu Historické vědy (B 7105). Absolvování bakalářského studia je třeba prokázat
úředně ověřenou kopií diplomu, kterou je nutné doručit na FF UJEP nejpozději do 22. srpna
2011 (rozhodující je datum doručení). V odůvodněných případech lze na základě žádosti
uchazeče tento termín prodloužit. O prodloužení termínu odevzdání úředně ověřené kopie
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bakalářského diplomu rozhoduje děkanka fakulty. Nedoručení vysvědčení řádně a včas je
považováno za nesplnění jedné z podmínek k přijetí ke studiu na FF UJEP. Na absolventy
Filozofické fakulty se tato podmínka nevztahuje. Fakulta písemně uchazeče nevyzývá
k předložení úředně ověřené kopie bakalářského diplomu ani před ani po stanoveném termínu.
V případě absolvování jiného bakalářského studijního programu je uchazeč povinen spolu
s ověřenou kopií diplomu dodat i ověřený výpis předmětů (včetně hodnocení studia), které
absolvoval v rámci bakalářského studia. Výpis musí být potvrzen příslušnou vysokou školou,
případně může uchazeč dodat úředně ověřenou kopii Dodatku k diplomu. Přijímací komise prověří
shodu studijního plánu vystudovaného oboru s obory programu Historické vědy. Přijímací komise
na základě tohoto posouzení a na základě výsledků z přijímacích zkoušek doporučí přijetí/nepřijetí
ke studiu. V případě kladného vyjádření může doporučit povinné vykonání rozdílových zkoušek
v průběhu studia. V případě přijetí uchazeče rozhodnutí o rozdílových zkouškách vydává děkanka
fakulty. Pro bližší informace ohledně posouzení studijního plánu je možné kontaktovat FF UJEP
(proděkan pro studium, příp. studijní oddělení) ještě před podáním přihlášky ke studiu.

b) studijní program N 7503 Učitelství pro základní školy / obor Učitelství cizích jazyků pro ZŠ německý jazyk (v prezenční i kombinované formě)
K jednooborovému studiu v navazujících magisterských studijních programech N 7310 Filologie
a N 7503 Učitelství pro základní školy / zde ve studijním oboru Učitelství cizích jazyků pro ZŠ německý jazyk a Učitelství německého jazyka pro základní školy (v kombinované formě) si mohou
podávat přihlášku jen ti uchazeči o studium, kteří absolvovali státní závěrečnou zkoušku v
bakalářském studijním oboru germanistického zaměření na UJEP nebo na jiné vysoké škole.
Složení státní bakalářské zkoušky je třeba prokázat úředně ověřenou kopií diplomu, kterou je
nutné doručit na FF UJEP nejpozději do 22. srpna 2011 (rozhodující je datum doručení).
V odůvodněných případech lze na základě žádosti uchazeče tento termín prodloužit.
O prodloužení termínu odevzdání úředně ověřené kopie bakalářského diplomu rozhoduje děkanka
fakulty. Nedoručení vysvědčení řádně a včas je považováno za nesplnění jedné z podmínek
k přijetí ke studiu na FF UJEP. Na absolventy Filozofické fakulty UJEP se tato podmínka
nevztahuje. Fakulta nevyzývá uchazeče písemně k předložení úředně ověřené kopie maturitního
vysvědčení, a to ani před ani po stanoveném termínu.
V případě absolvování bakalářského studijního programu na jiné VŠ je uchazeč povinen
spolu s ověřenou kopií diplomu dodat i ověřený výpis předmětů (včetně hodnocení studia), které
absolvoval v rámci bakalářského studia. Výpis musí být potvrzen příslušnou vysokou školou,
případně může uchazeč dodat úředně ověřenou kopii Dodatku k diplomu. Přijímací komise prověří
shodu studijního plánu vystudovaného oboru s germanistickými obory programu Filologie, které
jsou realizovány na FF UJEP. Přijímací komise doporučí na základě tohoto posouzení a na
základě výsledků přijímacích zkoušek přijetí/nepřijetí ke studiu. V případě kladného vyjádření
může doporučit povinné vykonání rozdílových zkoušek v průběhu studia. Je-li takový uchazeč
přijat, rozhodnutí o rozdílových zkouškách vydává děkanka fakulty. Pro bližší informace ohledně
posouzení studijního plánu je možné kontaktovat FF UJEP (proděkan pro studium, příp. studijní
oddělení) ještě před podáním přihlášky ke studiu.
Podmínky přijetí na jednotlivé obory a základní charakteristika průběhu přijímacích zkoušek jsou
uvedeny v následujícím článku (článek VI. těchto podmínek).
Tyto obory se otevírají za předpokladu, že se ke studiu zapíše minimálně 10 studentů.

c) studijní program N 6701 Politologie (studijní obor Politická filozofie)
K navazujícímu magisterskému studiu v oboru Politická filozofie může být přijat jedině absolvent
bakalářského studia humanitně zaměřeného oboru.
V případě absolvování jiného bakalářského studijního programu je uchazeč povinen spolu
s ověřenou kopií diplomu dodat i ověřený výpis předmětů (včetně hodnocení studia), které
absolvoval v rámci bakalářského studia. Výpis musí být potvrzen příslušnou vysokou školou,
případně může uchazeč dodat úředně ověřenou kopii Dodatku k diplomu. Přijímací komise
prověří shodu studijního plánu vystudovaného oboru s výše uvedenými studijními programy.
Přijímací komise na základě tohoto posouzení a na základě výsledků z přijímacích zkoušek
doporučí přijetí/nepřijetí ke studiu, v případě kladného vyjádření může doporučit povinné
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vykonání rozdílových zkoušek v průběhu studia. V případě přijetí uchazeče rozhodnutí o
rozdílových zkouškách vydává děkanka fakulty. Pro bližší informace ohledně posouzení
studijního plánu je možné kontaktovat FF UJEP (proděkan pro studium, příp. studijní oddělení)
ještě před podáním přihlášky ke studiu.
Složení státní bakalářské zkoušky je třeba prokázat úředně ověřenou kopií diplomu,
kterou je nutné doručit na FF UJEP nejpozději do 22. srpna 2011 (rozhodující je datum
doručení). V odůvodněných případech lze na základě žádosti uchazeče tento termín prodloužit.
O prodloužení termínu odevzdání úředně ověřené kopie bakalářského diplomu rozhoduje
děkanka fakulty. Nedoručení vysvědčení řádně a včas je považováno za nesplnění jedné
z podmínek k přijetí ke studiu na FF UJEP. Na absolventy Filozofické fakulty UJEP se tato
podmínka nevztahuje. Fakulta nevyzývá uchazeče písemně k předložení úředně ověřené kopie
maturitního vysvědčení, a to ani před, ani po stanoveném termínu.
(4) NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM (DVOUOBOROVÉ) - obecné podmínky přijetí:

(a) kombinace studijních programů:
N6107 Humanitní studia
N7105 Historické vědy
N7503 Učitelství pro základní školy/ obory Občanská výchova a Dějepis (dvouoborové)
Ke dvouoborovému studiu v kombinacích navazujících magisterských studijních programů
N6107 Humanitní studia, N7503 Učitelství pro základní školy/ studijní obor Občanská výchova
N7105 Historické vědy, N7503 Učitelství pro základní školy/studijní obor Dějepis (dvouoborové)
může být přijat jedině absolvent alespoň jednoho stejného nebo příbuzného bakalářského
studijního programu, který je realizován ve zvolené kombinaci. Podmínky k přijetí na
jednotlivé programy (a příbuzné bakalářské studijní programy v programu Humanitní studia)
jsou uvedeny dále.
***
Na kombinace se studijním programem N6107 Humanitní studia, N7503 Učitelství pro
základní školy/studijní obor Občanská výchova (dvouoborové) mohou podávat přihlášku i
uchazeči, kteří absolvovali státní závěrečnou zkoušku v těchto studijních programech:
B6107 Humanitní studia
B6101 Filozofie
B6701 Politologie
B6703 Sociologie
B6732 Politologie (kombinovaná)
B6733 Sociologie (kombinovaná)
V případě absolvování jiného bakalářského studijního programu je uchazeč povinen
spolu s ověřenou kopií diplomu dodat i ověřený výpis předmětů (včetně hodnocení studia),
které absolvoval v rámci bakalářského studia. Výpis musí být potvrzen příslušnou vysokou
školou, případně může uchazeč dodat úředně ověřenou kopii Dodatku k diplomu. Přijímací
komise prověří shodu studijního plánu vystudovaného oboru s výše uvedenými studijními
programy. Přijímací komise na základě tohoto posouzení a na základě výsledků z přijímacích
zkoušek doporučí přijetí/nepřijetí ke studiu, v případě kladného vyjádření může doporučit
povinné vykonání rozdílových zkoušek v průběhu studia. V případě přijetí uchazeče
rozhodnutí o rozdílových zkouškách vydává děkanka fakulty. Pro bližší informace ohledně
posouzení studijního plánu je možné kontaktovat FF UJEP (proděkana pro studium, příp.
studijní oddělení) ještě před podáním přihlášky ke studiu.
***
Na kombinace se studijním programem N7105 Historické vědy a N7503 Učitelství pro
základní školy/studijní obor Dějepis (dvouoborový) mohou podávat přihlášku uchazeči,
kteří absolvovali státní závěrečnou zkoušku ve studijním programu B 7105 Historické vědy.
V případě absolvování jiného bakalářského studijního programu je uchazeč povinen spolu
s ověřenou kopií diplomu dodat i ověřený výpis předmětů (včetně hodnocení studia), které
absolvoval v rámci bakalářského studia. Výpis musí být potvrzen příslušnou vysokou školou,
případně může uchazeč dodat úředně ověřenou kopii Dodatku k diplomu. Přijímací komise
prověří shodu studijního plánu vystudovaného oboru s obory programu Historické vědy.
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Přijímací komise na základě tohoto posouzení a na základě výsledků z přijímacích zkoušek
doporučí přijetí/nepřijetí ke studiu, v případě kladného vyjádření může doporučit povinné
vykonání rozdílových zkoušek v průběhu studia. V případě přijetí uchazeče rozhodnutí o
rozdílových zkouškách vydává děkanka fakulty. Pro bližší informace ohledně posouzení
studijního plánu je možné kontaktovat FF UJEP (proděkana pro studium, příp. studijní
oddělení) ještě před podáním přihlášky ke studiu.
Složení státní bakalářské zkoušky je třeba prokázat úředně ověřenou kopií diplomu, kterou
je nutné doručit na FF UJEP nejpozději 22. srpna 2011 (rozhodující je datum doručení).
V odůvodněných případech lze na základě žádosti uchazeče tento termín prodloužit.
O prodloužení termínu odevzdání úředně ověřené kopie bakalářského diplomu rozhoduje
děkanka fakulty. Nedoručení vysvědčení řádně a včas je považováno za nesplnění jedné
z podmínek k přijetí ke studiu na FF UJEP. Na absolventy Filozofické fakulty se tato podmínka
nevztahuje. Fakulta nevyzývá uchazeče písemně k předložení úředně ověřené kopie
maturitního vysvědčení, a to ani před ani po stanoveném termínu.
Podmínky přijetí na jednotlivé obory a základní charakteristika průběhu přijímacích zkoušek je
uvedena v následujícím článku (článek VI. těchto podmínek).

(b) kombinace se studijními programy a obory
N 7310 Filologie / obor Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy
N 7503 Učitelství pro základní školy/ obor Německý jazyk a literatura pro 2. st. ZŠ
Ke dvouoborovému studiu v kombinacích navazujících magisterských studijních programů s
programem N 7310 Filologie a dále s programem/oborem N 7503 Učitelství pro základní
školy/studijní obory Německý jazyk a literatura pro 2. stupeň ZŠ mohou podávat přihlášku
pouze uchazeči, kteří absolvovali státní závěrečnou zkoušku v bakalářském studijním
oboru germanistického zaměření na UJEP nebo na jiné VŠ. V případě absolvování
bakalářského studijního programu na jiné VŠ je uchazeč povinen spolu s ověřenou kopií
diplomu dodat i ověřený výpis předmětů (včetně hodnocení studia), které absolvoval v rámci
bakalářského studia. Výpis musí být potvrzen příslušnou vysokou školou, případně může
uchazeč dodat úředně ověřenou kopii Dodatku k diplomu. Přijímací komise prověří shodu
studijního plánu vystudovaného oboru s obory germanistického zaměření, které jsou
realizovány na UJEP. Přijímací komise doporučí na základě tohoto posouzení a na základě
výsledků přijímacích zkoušek doporučí přijetí/nepřijetí ke studiu. V případě kladného vyjádření
může doporučit povinné vykonání rozdílových zkoušek v průběhu studia. Pro bližší informace
ohledně posouzení studijního plánu je možné s předstihem kontaktovat FF UJEP (proděkana
pro studium, příp. studijní oddělení) ještě před podáním přihlášky ke studiu.
Složení státní bakalářské zkoušky je třeba prokázat úředně ověřenou kopií diplomu, kterou
je nutné doručit na FF UJEP nejpozději 22. srpna 2011 (rozhodující je datum doručení).
V odůvodněných případech lze na základě žádosti uchazeče tento termín prodloužit.
O prodloužení termínu odevzdání úředně ověřené kopie bakalářského diplomu rozhoduje
děkanka fakulty. Nedoručení vysvědčení řádně a včas je považováno za nesplnění jedné
z podmínek k přijetí ke studiu na FF UJEP. Na absolventy Filozofické fakulty UJEP se tato
podmínka nevztahuje. Fakulta nevyzývá uchazeče písemně k předložení úředně ověřené
kopie maturitního vysvědčení, a to ani před ani po stanoveném termínu.
Podmínky přijetí na jednotlivé obory a základní charakteristika průběhu přijímacích zkoušek
jsou uvedeny v následujícím článku (článek V. těchto podmínek).
Všechny dvouoborové kombinace realizované s obory ve studijním programu N 7310 Filologie
a dále s programem/oborem N 7503 Učitelství pro základní školy/studijní obory Německý
jazyk a literatura pro 2. stupeň ZŠ se otevírají za předpokladu, že se ke studiu zapíše
minimálně 10 studentů.

(5) DOKTORSKÉ STUDIUM
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Ke studiu v doktorském studijním programu může být přijat jedině absolvent magisterského
studijního programu, který úspěšně složil státní magisterskou zkoušku. Složení magisterské
zkoušky je třeba prokázat úředně ověřenou kopií diplomu, kterou je nutné doručit na FF
UJEP nejpozději 22. srpna 2011 (rozhodující je datum doručení). V odůvodněných případech
lze na základě žádosti uchazeče tento termín prodloužit. O prodloužení termínu odevzdání
úředně ověřené kopie magisterského diplomu rozhoduje děkanka fakulty. Nedoručení
vysvědčení řádně a včas je považováno za nesplnění jedné z podmínek k přijetí ke studiu na
FF UJEP. Na absolventy Filozofické fakulty se tato podmínka nevztahuje. Fakulta nevyzývá
uchazeče písemně k předložení úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení, a to ani před,
ani po stanoveném termínu.
Podmínky přijetí na jednotlivé obory a základní charakteristika průběhu přijímacích zkoušek
jsou uvedeny v následujícím článku (článek VI. těchto podmínek).

VI.
Přijímací zkoušky
Bakalářské obory:
(1) V bakalářském studijním programu Filozofie / ve studijním oboru Filozofie (dvouoborové) je
přijímací zkouška jednokolová. Jde o ústní motivační pohovor:
Průběh pohovoru:
 Během pohovoru by měl uchazeč prokázat svůj zájem o studium oboru (doporučuje se
doložit například seminárními pracemi ze střední školy, výsledky soutěží aj., včetně vlastní
četby)
 Součástí pohovoru bude také prověření základní orientace ve společenských vědách
v rozsahu středoškolského gymnaziálního učiva.
Hodnocení:
Pohovor je hodnocen maximálně 50 body. Uchazeč, který dosáhl nižšího počtu než 10
bodů, neprospěl u přijímací zkoušky. Pro přijetí uchazeče, který prospěl u přijímací zkoušky,
je pak rozhodujícím kritériem pořadí. To je stanoveno na základě dosaženého počtu bodů u
přijímací zkoušky.
Poznámka pro uchazeče v kombinacích Filozofie + Společenské vědy a Filozofie + Politologie:
Vzhledem k tomu, že obsah přijímací zkoušky na obor Filozofie je totožný s přijímací zkouškou na
Politologii a Společenské vědy, vykonává uchazeč, který se hlásí na výše uvedené kombinace
přijímací pohovor pouze jednou. Jeho hodnocení odpovídá výše uvedené charakteristice (viz
Hodnocení).

(2) V bakalářském studijním programu Historické vědy / ve studijních oborech Kulturně historická
regionalistika, Historie se zaměřením na vzdělávání, Historie se zaměřením na vzdělávání
(dvouoborové), Historie (dvouoborové) je přijímací zkouška jednokolová. Jde o ústní
motivační pohovor:
Průběh pohovoru:
 Během pohovoru by měl uchazeč prokázat svůj zájem o studium oboru a doložit jej
prokazatelnými materiály - seminární práce ze střední školy, výsledky soutěží (školní
olympiády apod.), osvědčení o praxi, o výkonu zaměstnání atd.
 Součástí pohovoru bude také prověření znalostí z oboru na úrovni středoškolského
gymnaziálního učiva.
Hodnocení:
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Pohovor je hodnocen maximálně 50 body. Uchazeč, který dosáhl nižšího počtu než 10
bodů, neprospěl u přijímací zkoušky. Pro přijetí uchazeče, který prospěl u přijímací zkoušky,
je pak rozhodujícím kritériem pořadí. To je stanoveno na základě dosaženého počtu bodů u
přijímací zkoušky.
(3) V bakalářském studijním programu Humanitní studia / ve studijních oborech Společenské vědy
(dvouoborové) a Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání – (dvouoborové) je
přijímací zkouška jednokolová. Jde o ústní motivační pohovor:
Průběh pohovoru:
 Během pohovoru by měl uchazeč prokázat svůj zájem o studium oboru (doporučuje se
doložit například seminárními pracemi ze střední školy, výsledky soutěží aj., včetně vlastní
četby)
 Součástí pohovoru bude také prověření základní orientace ve společenských vědách
v rozsahu středoškolského gymnaziálního učiva.
Hodnocení:
Pohovor je hodnocen maximálně 50 body. Uchazeč, který dosáhl nižšího počtu než 10
bodů, neprospěl u přijímací zkoušky. Pro přijetí uchazeče, který prospěl u přijímací zkoušky,
je pak rozhodujícím kritériem pořadí. To je stanoveno na základě dosaženého počtu bodů u
přijímací zkoušky.

(4) V bakalářském studijním programu Politologie / ve studijním oboru Politologie (dvouoborové) je
přijímací zkouška jednokolová. Jde o ústní motivační pohovor:
Průběh pohovoru:
 Během pohovoru by měl uchazeč prokázat svůj zájem o studium oboru (doporučuje se
doložit například seminárními pracemi ze střední školy, výsledky soutěží aj., včetně vlastní
četby)
 Součástí pohovoru bude také prověření základní orientace ve společenských vědách
v rozsahu středoškolského gymnaziálního učiva.
Hodnocení:
Pohovor je hodnocen maximálně 50 body. Uchazeč, který dosáhl nižšího počtu než 10
bodů, neprospěl u přijímací zkoušky. Pro přijetí uchazeče, který prospěl u přijímací zkoušky,
je pak rozhodujícím kritériem pořadí. To je stanoveno na základě dosaženého počtu bodů u
přijímací zkoušky.
(5) V bakalářském studijním programu Filologie / ve studijních oborech Německý jazyk a literatura
(dvouoborové), Německý jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání, Německý jazyk a
literatura (jednooborové) a Interkulturní germanistika se přijímací zkouška promíjí. Nutným
předpokladem pro studium těchto oborů je dobrá znalost německého jazyka v rozsahu
středoškolského gymnaziálního učiva.

Navazující magisterské obory:
(6) V navazujícím magisterském programu Historické vědy / ve studijních oborech Kulturně
historická regionalistka, Historie (dvouoborové), Učitelství historie pro SŠ, Učitelství
historie pro SŠ (dvouoborové) je prominuta přijímací zkouška uchazečům, kteří absolvovali
jakýkoli obor v studijním bakalářském programu Historické vědy (B 7105). Ostatní uchazeči
procházejí přijímací zkouškou, která je jednokolová. Jde o ústní motivační pohovor.
Průběh pohovoru: Během pohovoru by měl uchazeč nejprve prokázat svůj zájem o studium oboru.
Podkladem pro tuto část zkoušky bude životopis uchazeče, který musí být přiložen již k přihlášce
do studia. V životopise by měla být obsáhleji zdůvodněna i motivace uchazeče ke studiu oboru.
Vhodné je doložit zájem i dalšími prokazatelnými materiály (osvědčení o praxi, o výkonu
zaměstnání, publikační činnost apod.) Další podstatnou součástí pohovoru bude také prověření
znalostí z oboru na úrovni absolventa bakalářského studia historie.
Hodnocení: Pohovor je hodnocen maximálně 50 body. Uchazeč, který dosáhl nižšího počtu než
20 bodů, neprospěl u přijímací zkoušky. Pro přijetí uchazeče, který prospěl u přijímací zkoušky, je
pak rozhodujícím kritériem pořadí. To je stanoveno na základě dosaženého celkového počtu bodů
u přijímací zkoušky.
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(7) V navazujícím magisterském programu Humanitní studia / ve studijních oborech Společenské
vědy (dvouoborové), Učitelství společenských věd pro SŠ (dvouoborové) je prominuta
přijímací zkouška uchazečům, kteří absolvovali jakýkoli obor v studijních bakalářských
programech Humanitní studia (B 6107), Filozofie (B6101), Politologie (B6701), Politologie kombinovaná (B6732), Sociologie (B6703), , Sociologie - kombinovaná (B6733). Ostatní uchazeči
procházejí přijímací zkouškou, která je jednokolová. Jde o ústní motivační pohovor.
Průběh pohovoru: Během pohovoru by měl uchazeč nejprve prokázat svůj zájem o studium oboru.
Podkladem pro tuto část zkoušky bude životopis uchazeče, který musí být přiložen již k přihlášce
do studia. V životopise by měla být obsáhleji zdůvodněna i motivace uchazeče ke studiu oboru.
Vhodné je doložit zájem i dalšími prokazatelnými materiály (osvědčení o praxi, o výkonu
zaměstnání, publikační činnost, účast v projektech apod.) Další podstatnou součástí pohovoru
bude také prověření znalostí z oboru na úrovni absolventa bakalářského studia společenských
věd.
Hodnocení: Pohovor je hodnocen maximálně 50 body. Uchazeč, který dosáhl nižšího počtu než
20 bodů, neprospěl u přijímací zkoušky. Pro přijetí uchazeče, který prospěl u přijímací zkoušky, je
pak rozhodujícím kritériem pořadí. To je stanoveno na základě dosaženého celkového počtu bodů
u přijímací zkoušky.

(8) V navazujícím magisterském programu Politologie / ve studijním oboru Politická filozofie
vykonávají uchazeči přijímací zkoušku, která je jednokolová a má formu ústního motivačního
pohovor. Během pohovoru by měl uchazeč prokázat svůj zájem o studium oboru. Pohovor bude
zaměřen k oblasti politologie a filozofie. Podkladem pro tuto přijímací zkoušku bude materiál,
který je uchazeč při vlastním pohovoru povinen předložit. Jde o:
1. Bakalářskou práci
2. Přehled odborné četby z oblasti politologie a filozofie.
Vhodné je předložit i další materiály, které spolehlivě prokáží zájem uchazeče o obor
(tj. přehled o publikační činnosti, zapojení do projektů, osvědčení o praxi v oboru, o výkonu
zaměstnání souvisejícího s oborem apod.)
Hodnocení: Pohovor je hodnocen maximálně 100 body. Uchazeč, který dosáhl nižšího počtu než
30 bodů, neprospěl u přijímací zkoušky. Pro přijetí uchazeče, který prospěl u přijímací zkoušky, je
pak rozhodujícím kritériem pořadí. To je stanoveno na základě dosaženého celkového počtu bodů
u přijímací zkoušky.

(9) V navazujícím magisterském programu Učitelství pro ZŠ / ve studijním oboru Dějepis
(dvouoborový) je prominuta přijímací zkouška uchazečům, kteří absolvovali jakýkoli bakalářský
obor ve studijním programu Historické vědy (B 7105). Ostatní uchazeči procházejí přijímací
zkouškou, která je jednokolová. Jde o ústní motivační pohovor.
Průběh pohovoru: Během pohovoru by měl uchazeč nejprve prokázat svůj zájem o studium oboru.
Podkladem pro tuto část zkoušky bude životopis uchazeče, který musí být přiložen již k přihlášce
do studia. V životopise by měla být obsáhleji zdůvodněna i motivace uchazeče ke studiu oboru.
Vhodné je doložit zájem i dalšími prokazatelnými materiály (osvědčení o praxi, o výkonu
zaměstnání, publikační činnost apod.) Další podstatnou součástí pohovoru bude také prověření
znalostí z oboru na úrovni absolventa bakalářského studia historie.
Hodnocení: Pohovor je hodnocen maximálně 50 body. Uchazeč, který dosáhl nižšího počtu než
20 bodů, neprospěl u přijímací zkoušky. Pro přijetí uchazeče, který prospěl u přijímací zkoušky, je
pak rozhodujícím kritériem pořadí. To je stanoveno na základě dosaženého celkového počtu bodů
u přijímací zkoušky.

(10) V navazujícím magisterském programu Učitelství pro ZŠ/ve studijním oboru Občanská výchova
(dvouoborová) je přijímací zkouška prominuta uchazečům, kteří absolvovali jakýkoli bakalářský
obor ve studijním programu Humanitní studia (B 6107), Filozofie (B6101), Politologie (B6701),
Politologie - kombinovaná (B6732), Sociologie (B6703), , Sociologie - kombinovaná (B6733).
Ostatní uchazeči procházejí přijímací zkouškou, která je jednokolová. Jde o ústní motivační
pohovor.
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Průběh pohovoru: Během pohovoru by měl uchazeč nejprve prokázat svůj zájem o studium oboru.
Podkladem pro tuto část zkoušky bude životopis uchazeče, který musí být přiložen již k přihlášce
do studia. V životopise by měla být obsáhleji zdůvodněna i motivace uchazeče ke studiu oboru.
Vhodné je doložit zájem i dalšími prokazatelnými materiály (osvědčení o praxi, o výkonu
zaměstnání, publikační činnost apod.) Další podstatnou součástí pohovoru bude také prověření
znalostí z oboru na úrovni absolventa bakalářského studia společenských věd.
Hodnocení: Pohovor je hodnocen maximálně 50 body. Uchazeč, který dosáhl nižšího počtu než
20 bodů, neprospěl u přijímací zkoušky. Pro přijetí uchazeče, který prospěl u přijímací zkoušky, je
pak rozhodujícím kritériem pořadí. To je stanoveno na základě dosaženého celkového počtu bodů
u přijímací zkoušky.
(11) V navazujícím magisterském programu Učitelství pro ZŠ/ve studijních oborech Německý jazyk a
literatura pro 2. st. ZŠ (dvouoborové), Učitelství cizích jazyků pro ZŠ – německý jazyk a
Učitelství německého jazyka pro základní školy (v kombinované formě) a dále ve studijním
programu Filologie / ve studijním oboru Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ
(dvouoborové) je nutnou podmínkou pro přijetí dosažení vysokoškolského vzdělání bakalářského
stupně germanistického zaměření na UJEP nebo na jiné VŠ, jehož obsah je kompatibilní
s obsahem příslušného bakalářského studijního oboru na UJEP (viz čl. IV. 4). Přijímací zkoušku
nahrazuje pohovor v německém jazyce, jehož součástí je mj. krátké zhodnocení dosavadního
studia uchazeče a motivace uchazeče ke studiu německého jazyka a oboru učitelství. Přijímací
zkouška je prominuta uchazečům, kteří absolvovali jakýkoli bakalářský obor na katedře
germanistiky UJEP ve studijním programu Filologie (B 7310).
Hodnocení: Pohovor je hodnocen maximálně 100 body. Uchazeč, který dosáhl nižšího počtu než
30 bodů, neprospěl u přijímací zkoušky. Pro přijetí uchazeče, který prospěl u přijímací zkoušky, je
pak rozhodujícím kritériem pořadí. To je stanoveno na základě dosaženého celkového počtu bodů
u přijímací zkoušky.

VII.
Doplňující informace
Další informace o přijímacím řízení, aktuality, modelové testy a doporučenou literaturu nalezne
uchazeč na webové prezentaci FF UJEP (http://ff.ujep.cz – v sekci Přijímací řízení).

Schváleno AS FF UJEP dne 29.4.2011

