V souladu s ustanovením § 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a
doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) v platném znění a s příslušnými
ustanoveními Statutu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

VYHLAŠUJE DĚKANKA FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ
V ÚSTÍ NAD LABEM 2. (DOPLŇUJÍCÍ) KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018
A STANOVUJE PODMÍNKY K PŘIJETÍ KE STUDIU

Přijímací řízení 2017/2018

UJEP V ÚSTÍ NAD LABEM
Filozofická fakulta

Podmínky 2. kola přijímacího řízení pro akademický rok 2017/18 schválil
Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
dne 5. dubna 2017.
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Základní informace
Filozofická fakulta UJEP
Pasteurova 3571/13, 400 96 Ústí nad Labem
tel.: 475 286 467 nebo 475 286 466

www stránky: www.ff.ujep.cz
e-mail: studijni.ff@ujep.cz

Termín podání přihlášek:

do 14. srpna 2017
studijní programy

bakalářské,

magisterské

i

doktorské

Termín přijímacích zkoušek:

6. září 2017 ústní zkoušky pro všechny obory bakalářských a
magisterských studijních programů
6. září 2017 přijímací zkoušky k doktorskému studiu

Poplatek za přijímací řízení:
Název účtu:
Účet:
Variabilní symbol:
Specifický symbol:

500,- Kč
Univerzita J. E. Purkyně, Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad
Labem
100200392/0800
630509
vygeneruje systém automaticky

I.
Přehled otevíraných studijních programů a oborů

Bakalářské studium
Kód

Program/obor

Titul

Forma

Délka

P

Přijímací zkouška

Další podmínky

B7310 Filologie

Interkulturní germanistika

Bc.

PS

3

25

Interkulturní germanistika

Bc.

KS

3

35

motivační pohovor

B7105 Historické vědy
Kulturní historie
Historie
Historie
Dokumentace památek

Bc.
Bc.
Bc.
Bc.

PS
PS
KS
PS

3
3
3
3

25
25
25
20

motivační pohovor
motivační pohovor
motivační pohovor
motivační pohovor

Dokumentace památek

Bc.

KS

3

20

motivační pohovor

Bc.

KS

3

25

motivační pohovor

Bc.

PS

3

25

motivační pohovor
ze společenských věd

Archivnictví a spisová služba
B6107 Humanitní studia
Základy humanitní vzdělanosti – estetika
B6101 + B7105 Filozofie + Historické vědy

motivační pohovor

Přijímací zkouška bude prominuta uchazečům,
kteří mohou doložit dosažení jazykové kompetence
německého jazyka na úrovni B1 dle SERR
(maturitní zkouška z NJ popř. jiná jazyková
zkouška na úrovni B1 a vyšší).
Přijímací zkouška bude prominuta uchazečům,
kteří mohou doložit dosažení jazykové kompetence
německého jazyka na úrovni B1 dle SERR
(maturitní zkouška z NJ popř. jiná jazyková
zkouška na úrovni B1 a vyšší).

Podmínkou pro otevření
10 zapsaných studentů.

oboru

je

min.

4
25
Filozofie + Historie

Bc.

PS

3

motivační pohovor
ze společenských věd a
historie
Přijímací zkouška z NJaL bude prominuta
motivační pohovor uchazečům, kteří mohou doložit dosažení jazykové
ze společenských věd a kompetence německého jazyka na úrovni B1 dle
německého jazyka SERR (maturitní zkouška z NJ popř. jiná jazyková
zkouška na úrovni B1 a vyšší).

B6101 + B7310 Filozofie + Filologie

Filozofie + Německý jazyk a literatura

Bc.

PS

3

Bc.

PS

3

10

B6101 + B6107 Filozofie + Humanitní studia
Filozofie + Společenské vědy

20

motivační pohovor
ze společenských věd

B7105 + B7310 Historické vědy + Filologie

Historie + Německý jazyk a literatura

Bc.

PS

3

Bc.

PS

3

10

Přijímací zkouška z NJaL bude prominuta
motivační pohovor uchazečům, kteří mohou doložit dosažení jazykové
z historie a německého kompetence německého jazyka na úrovni B1 dle
jazyka
SERR (maturitní zkouška z NJ popř. jiná jazyková
zkouška na úrovni B1 a vyšší).

B7105 + B6107 Historické vědy + Humanitní
studia
10
Historie + Společenské vědy

motivační pohovor
z historie a
společenských věd

B6107 + B7310 Humanitní studia + Filologie
Společenské vědy
+ Německý jazyk a literatura

Bc.

PS

3

Bc.

PS

3

Bc.

PS

3

10

Přijímací zkouška z NJaL bude prominuta
motivační pohovor uchazečům, kteří mohou doložit dosažení jazykové
ze společenských věd a kompetence německého jazyka na úrovni B1 dle
německého jazyka SERR (maturitní zkouška z NJ popř. jiná jazyková
zkouška na úrovni B1 a vyšší).

B6701 + B7105 Politologie + Historické vědy
Politologie + Historie

25

motivační pohovor
ze společenských věd a
historie

25

motivační pohovor
ze společenských věd

B6701 + B6101 Politologie + Filozofie
Politologie + Filozofie

5
B6701 + B6107 Politologie + Humanitní studia
Politologie + Společenské vědy

Bc.

PS

3

25

motivační pohovor
ze společenských věd

B6701 + B7310 Politologie + Filologie

Politologie + Německý jazyk a literatura

Bc.

PS

3

10

Titul

Forma

Délka

P

Přijímací zkouška z NJaL bude prominuta
motivační pohovor uchazečům, kteří mohou doložit dosažení jazykové
ze společenských věd a kompetence německého jazyka na úrovni B1 dle
německého jazyka SERR (maturitní zkouška z NJ popř. jiná jazyková
zkouška na úrovni B1 a vyšší).

Navazující magisterské studium
Kód

Program/obor

Přijímací zkouška

Další podmínky

motivační pohovor

studium
Ukončené
vysokoškolské
germanistického zaměření v kterémkoliv typu
studijního programu. Přijímací zkouška je
prominuta
uchazečům,
kteří
absolvovali
germanistické studium na jakékoliv fakultě UJEP.
V případě absolvování studijního programu
germanistického zaměření na jiné VŠ prověří
přijímací komise shodu studijního plánu
vystudovaného oboru s germanistickými obory
programu Filologie, které jsou realizovány na
UJEP. Přijímací komise doporučí na základě
tohoto posouzení a na základě výsledků
přijímacích zkoušek přijetí/nepřijetí ke studiu.
V případě kladného vyjádření může přijímací
komise doporučit povinné vykonání rozdílových
zkoušek v průběhu studia.

N7310 Filologie

Německá filologie v česko-německém
interkulturním kontextu

Učitelství německého jazyka a literatury pro
SŠ (jednooborové)

Mgr.

Mgr.

PS

PS

2

2

25

25

Ukončené
vysokoškolské
studium
germanistického zaměření ve studijním programu
bez přijímací zkoušky Filologie nebo Specializace v pedagogice.
V případě absolvování jiného studijního
programu germanistického zaměření prověří
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Učitelství německého jazyka a literatury pro
SŠ (jednooborové)

Mgr.

KS

2

25

přijímací komise shodu studijního plánu
vystudovaného oboru s germanistickými obory
programu Filologie, které jsou realizovány na
UJEP. Přijímací komise doporučí na základě
tohoto posouzení přijetí/nepřijetí ke studiu.
V případě kladného vyjádření může přijímací
komise doporučit povinné vykonání rozdílových
zkoušek v průběhu studia.
Ukončené
vysokoškolské
studium
germanistického zaměření ve studijním programu
Filologie nebo Specializace v pedagogice.
V případě absolvování jiného studijního
programu germanistického zaměření prověří
přijímací komise shodu studijního plánu
bez přijímací zkoušky
vystudovaného oboru s germanistickými obory
programu Filologie, které jsou realizovány na
UJEP. Přijímací komise doporučí na základě
tohoto posouzení přijetí/nepřijetí ke studiu.
V případě kladného vyjádření může přijímací
komise doporučit povinné vykonání rozdílových
zkoušek v průběhu studia.

N7105 Historické vědy

Historie

Mgr.

PS

2

25

Ukončené vysokoškolské studium v kterémkoliv
typu studijního programu z oblasti historie,
zejména v kterémkoliv typu studijního programu
Historické vědy. V případě absolvování jiného
studijního programu rozhoduje o naplnění
historického zaměření proděkanka pro studium po
konzultaci s vedoucím katedry historie.
bez přijímací zkoušky Přijímací komise doporučí na základě tohoto
posouzení přijetí/nepřijetí ke studiu. V případě
kladného vyjádření může doporučit povinné
vykonání rozdílových zkoušek v průběhu studia.
Rozhodnutí o rozdílových zkouškách vydává
děkanka fakulty. Pro bližší informace ohledně
posouzení studijního plánu je možné kontaktovat
FF UJEP (proděkanka pro studium, příp. studijní
oddělení) ještě před podáním přihlášky ke studiu.

7
Historie
Učitelství historie pro střední školy

Mgr.
Mgr.

KS
PS

2
2

25
25

Kulturní historie

Mgr.

PS

2

25

bez přijímací zkoušky Dtto
bez přijímací zkoušky Dtto
dtto
Uchazeč do přihlášky uvede, zda se hlásí na
modul Stavební historie nebo Kulturní dědictví.
bez přijímací zkoušky
Otevření modulu je podmíněno minimálním
počtem 5 zapsaných studentů, v případě nižšího
počtu bude student převeden na druhý modul.

N6101 Politologie

Politická filozofie

Mgr.

PS

2

30

motivační pohovor

V případě absolvování jiného studijního programu
než Politologie, Filozofie či Humanitní studia je
uchazeč povinen spolu s ověřenou kopií diplomu
dodat i ověřený výpis předmětů (včetně
hodnocení studia), které absolvoval v rámci
předchozího vysokoškolského 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. Na
základě tohoto posouzení a na základě výsledků
z přijímacích
zkoušek
poté
doporučí
přijetí/nepřijetí ke studiu. V případě kladného
vyjádření může doporučit povinné vykonání
rozdílových
zkoušek
v průběhu
studia.
Rozhodnutí o rozdílových zkouškách vydává
děkanka fakulty. Pro bližší informace ohledně
posouzení studijního plánu je možné kontaktovat
FF UJEP (proděkanka pro studium, příp. studijní
oddělení) ještě před podáním přihlášky ke studiu.

N7105 + N7310 Historické vědy + Filologie

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

Mgr.

PS

2

10

Ukončené vysokoškolské studium v kterémkoliv
typu studijního programu z oblasti historie,
zejména v kterémkoliv typu studijního programu
bez přijímací zkoušky
Historické vědy, a ukončené vysokoškolské
studium germanistického zaměření ve studijním
programu
Filologie
nebo
Specializace

8
v pedagogice. V případě jiného studijního
programu prověří přijímací komise shodu
studijního
plánu
vystudovaného
oboru
s germanistickými obory programu Filologie,
které jsou realizovány na UJEP. Přijímací komise
doporučí
na
základě
tohoto
posouzení
přijetí/nepřijetí ke studiu. V případě kladného
vyjádření může přijímací komise doporučit
povinné vykonání rozdílových zkoušek v průběhu
studia.
N7105 + N6107 Historické vědy + Humanitní studia

Učitelství historie pro SŠ + Učitelství
společenských věd pro SŠ

Mgr.

PS

2

15

Ukončené vysokoškolské studium v kterémkoliv
typu studijního programu z oblasti historie a
v kterémkoliv typu studijního programu z oblasti
politologie, filozofie, sociologie či humanitních
studií.
V případě absolvování jiného studijního programu
rozhoduje o naplnění historického zaměření
proděkanka pro studium po konzultaci s vedoucím
katedry historie. Přijímací komise doporučí na
základě tohoto posouzení přijetí/nepřijetí ke
studiu. V případě kladného vyjádření může
doporučit povinné vykonání rozdílových zkoušek
v průběhu studia. Rozhodnutí o rozdílových
bez přijímací zkoušky zkouškách vydává děkanka fakulty. Pro bližší
informace ohledně posouzení studijního plánu je
možné kontaktovat FF UJEP (proděkanka pro
studium, příp. studijní oddělení) ještě před
podáním přihlášky ke studiu.
V případě absolvování jiného studijního programu
rozhoduje o naplnění společenskovědního
zaměření proděkanka pro studium s vedoucí
katedry politologie a filozofie. Přijímací komise
doporučí
na
základě
tohoto
posouzení
přijetí/nepřijetí ke studiu. V případě kladného
vyjádření může doporučit povinné vykonání
rozdílových
zkoušek
v průběhu
studia.
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Rozhodnutí o rozdílových zkouškách vydává
děkanka fakulty. Pro bližší informace ohledně
posouzení studijního plánu je možné kontaktovat
FF UJEP (proděkanka pro studium, příp. studijní
oddělení) ještě před podáním přihlášky ke studiu.
Historie + Společenské vědy
N6107 + N7310 Humanitní studia + Filologie

Mgr.

PS

2

15

dtto

Dtto
Ukončené vysokoškolské studium z oblasti
politologie, filozofie, sociologie či humanitních
studií a ukončené vysokoškolské studium
germanistického zaměření ve studijním programu
Filologie nebo Specializace v pedagogice.

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

Mgr.

PS

2

10

V případě absolvování jiného studijního programu
prověří přijímací komise shodu studijního plánu
vystudovaného oboru s germanistickými obory
programu Filologie, které jsou realizovány na
UJEP. Přijímací komise doporučí na základě
tohoto posouzení přijetí/nepřijetí ke studiu.
V případě kladného vyjádření může přijímací
komise doporučit povinné vykonání rozdílových
zkoušek v průběhu studia. v kterémkoliv typu
bez přijímací zkoušky studijního programu germanistického zaměření.
V případě absolvování jiného studijního programu
rozhoduje o naplnění společenskovědního
zaměření proděkanka pro studium s vedoucí
katedry politologie a filozofie. Přijímací komise
doporučí
na
základě
tohoto
posouzení
přijetí/nepřijetí ke studiu. V případě kladného
vyjádření může doporučit povinné vykonání
rozdílových
zkoušek
v průběhu
studia.
Rozhodnutí o rozdílových zkouškách vydává
děkanka fakulty. Pro bližší informace ohledně
posouzení studijního plánu je možné kontaktovat
FF UJEP (proděkanka pro studium, příp. studijní
oddělení) ještě před podáním přihlášky ke studiu.
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Doktorské studium
Kód
Program/obor
P7105 Historické vědy

České dějiny

Titul

Forma

Délka

P

Přijímací zkouška

Další podmínky

Ph.D.

PS, KS

4

5

odborná rozprava

Ukončené magisterské studium z oblasti historie,
zejména ve studijním programu Historické vědy.
V případě absolvování jiných magisterských
studijních programů dodá uchazeč spolu s úředně
ověřenou kopií diplomu také úředně ověřený
Dodatek k diplomu. O naplnění historického
zaměření rozhoduje proděkanka pro studium na
základě vyjádření vedoucího katedry historie.

Ph.D.

PS, KS

4

3

odborná rozprava

dtto

odborná rozprava

Ukončené magisterské studium germanistického
zaměření, zejména ve studijním programu
Filologie. V případě absolvování jiných
magisterských studijních programů dodá uchazeč
spolu s úředně ověřenou kopií diplomu také
úředně ověřený Dodatek k diplomu. O naplnění
germanistického zaměření rozhoduje proděkanka
pro studium na základě vyjádření vedoucí katedry
germanistiky.

P7105 Historische Wissenschaft (Historické vědy)
Tschechische Geschichte (České dějiny)
P7310 Filologie

Německá literatura

Ph.D.

PS, KS

4

6

Vysvětlivky:
P – počet přijímaných z celkového počtu uchazečů, kteří splní nutné podmínky pro přijetí. V odůvodněných případech může být rozhodnutím děkanky FF UJEP
přijato více uchazečů nad stanovený počet.
PS – prezenční studium
KS – kombinované studium

II.
Obecné informace o přijímacím řízení
(1) Termíny doručení přihlášky
a) Přihláška k bakalářskému, navazujícímu magisterskému nebo doktorskému
studiu i k rigoróznímu řízení se podává ve lhůtě do 14. srpna 2017.
(2) Způsob doručení
a) Elektronická přihláška je k dispozici na webových stránkách UJEP ve studijní
agendě STAG na adrese https://portal.ujep.cz/portal/uchazec/index.jsp. Podrobný
návod k vyplnění přihlášky je k dispozici tamtéž. Elektronická přihláška je po
vyplnění automaticky odeslána fakultě. Po vyplnění přihlášky je nutné
vytisknout zkrácenou e-přihlášku, podepsat ji a opatřit:
Uchazeči o bakalářské studium potvrzením známek ze střední školy
(pokud potvrzení o známkách nevydá střední škola, je třeba doložit
kopie všech vysvědčení), uchazeči o navazující magisterské studium
potvrzeným výpisem předmětů z bakalářského nebo jiného typu studia
(vydá studijní oddělení) nebo Dodatkem k diplomu. Na absolventy
Filozofické fakulty UJEP se tato podmínka nevztahuje.
Originálem dokladu o zaplacení poplatku za přijímací řízení (ústřižek
poštovní poukázky nebo potvrzený bankovní příkaz).
Úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení nebo dokladu o
absolvování vysokoškolského studia (diplomu), které je nutné doručit
na adresu FF UJEP spolu s přihláškou, nebo nejpozději v den přijímací
zkoušky. V odůvodněných případech lze na základě žádosti uchazeče
tento termín prodloužit, nejdéle však o 21 dnů od data konání přijímací
zkoušky. O prodloužení termínu odevzdání maturitního vysvědčení
nebo dokladu o absolvování vysokoškolského studia rozhoduje
děkanka fakulty. Fakulta nevyzývá uchazeče písemně k předložení
úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení nebo dokladu o
absolvování vysokoškolského studia, a to ani před stanoveným
termínem, ani po něm. Nedoručení kopie maturitního vysvědčení či
diplomu 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.
Dalšími požadovanými materiály dle čl. III.
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,
Pasteurova 3571/13, 400 96 Ústí nad Labem. Pokud nebude přihláška doručena
v písemné podobě ve lhůtě do 14. srpna 2017 (rozhodující je datum doručení),
přijímací řízení se nezahájí.
b) Uchazeči, kteří se hlásí na více studijních oborů, jsou povinni si podat na každý
studijní obor samostatnou přihlášku.
Fakulta nezasílá potvrzení o přijetí přihlášky ke studiu ani o přijetí poplatku za přijímací
řízení.
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(4) Administrativní poplatek
Poplatek ve výši 500,- Kč za každou jednotlivou přihlášku se hradí převodem ve prospěch
účtu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Název účtu: Univerzita J. E. Purkyně,
Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem, č. účtu 100200392/0800.
Platby v hotovosti a peníze zaslané poštovní poukázkou nebudou přijaty. Poplatek musí být
zaplacen nejpozději do 14. srpna 2017. V případě neuhrazení poplatku nebude přihláška
zařazena do přijímacího řízení. V případě pochybností je uchazeč povinen úhradu řádně
prokázat. Poplatek je v jakékoli fázi přijímacího řízení nevratný.
(5) Pozvánka na přijímací zkoušku
Uchazeči obdrží pozvánku k přijímacímu řízení, která je zasílána na e-mailovou adresu
uvedenou v přihlášce, cca 2 týdny před konáním přijímacích zkoušek. Fakulta nenese
zodpovědnost za nedoručení pozvánky v případě chybně uvedeného nebo chybějícího emailu. Fakulta nezasílá přihlášku poštou. Rozpis přijímacích zkoušek je zároveň zveřejněn na
webu FF UJEP (http://ff.ujep.cz) v sekci Přijímací řízení.
(6) Termín konání přijímacích zkoušek
Přijímací zkoušky na bakalářské, magisterské i doktorské studijní obory se budou konat ve
středu 6. září 2017 budově FF UJEP v ulici Pasteurova 3571/13, 400 96 Ústí nad Labem.
Fakulta nevypisuje náhradní termín přijímacích zkoušek.
(7) Počet přijímaných studentů je zveřejněn v přehledu jednotlivých oborů FF (viz článek I.
těchto podmínek). Ve 2. kole jde pouze o doplnění tohoto počtu. Při dosažení minimální
bodové hranice počtu bodů z přijímací zkoušky nebo jednotlivých částí zkoušky (viz čl. III.
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.
(8) U dvouoborového studia musí uchazeč, není-li stanoveno jinak, složit úspěšně přijímací
zkoušku v obou studijních oborech.
(9) V souladu s platným Statutem UJEP jsou cizí státní příslušníci před přijímacím řízením
povinni vykonat zkoušku z českého jazyka na pracovišti veřejné vysoké školy, které
uskutečňuje akreditovaný studijní program nebo obor zaměřený na výuku českého jazyka
nebo akreditovaný program celoživotního vzdělávání zaměřený na výuku českého jazyka.
V mimořádných případech může být zkouška děkankou fakulty prominuta.
Prokázání jazykových znalostí se nevyžaduje u cizinců, kteří se ucházejí o studium ve
studijních programech v rámci mobility studentů. Prokázání jazykových znalostí z českého
jazyka se dále nevyžaduje u studentů, kteří jsou občany Slovenské republiky, a u uchazečů o
doktorské studium, které je uskutečňováno v německém jazyce.
Zkoušku z českého jazyka, která ověřuje znalost češtiny pro cizince na úrovni alespoň A2
podle Společného evropského referenčního rámce, zabezpečuje též Katedra bohemistiky PF
UJEP a proběhne v měsíci květnu 2017 (zkouška je zpoplatněna, její cena je stanovena
Centrem celoživotního vzdělávání PF UJEP, výstupem je certifikát). Znalost češtiny lze
doložit i osvědčením vydaným jinou institucí. Podrobnější informace k požadované úrovni
znalosti na: http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_EN.pdf (informace
v angličtině) http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencni-ramecpro-jazyky
(informace
v češtině).
Přehled
učiva
ke
zkoušce
(sylabus):
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/referencni-urovne-pro-cestinu-jako-cizi-jazyk.
Dosažení zahraničního středoškolského vzdělání dokládá uchazeč podle § 48 odst. 4 zákona č.
111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů. Dosažení
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zahraničního vysokoškolského vzdělání dokládá uchazeč podle § 48 odst. 5 zákona č.
111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů.
(10) Uchazeči, kteří se ucházejí o studium na FF UJEP v rámci programu
Sokrates/Erasmus, se přijímají bez přijímacích zkoušek na základě podepsané dohody, tzv.
Bilateral Agreement.
(11) Uchazečům se specifickými potřebami doporučujeme, aby se před podáním přihlášky
obrátili na Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými potřebami – UCP UJEP,
kontaktní osoba: Mgr. Lucie Vinterová, DiS., tel./SMS: 702 202 477 nebo e-mail:
lucie.vinterova@ujep.cz, http://bezbarier.ujep.cz/. Univerzitní centrum podpory pro studenty
se specifickými potřebami poskytne uchazečům individuální konzultace o možné formě
a typu studia a projedná s nimi možnou modifikaci přijímacího řízení dle daného typu
postižení a na základě příslušné legislativy. Při podání přihlášky ke studiu je nutné uvést
požadavek zohlednění zdravotních specifik – zrakového, sluchového či tělesného postižení,
chronického onemocnění, duševního onemocnění a specifických poruch učení. V elektronické
přihlášce pak stačí zatrhnout příslušné políčko. Na základě tohoto vyjádření se s uchazečem
spojí pracovníci Univerzitního centra podpory pro studenty se specifickými potřebami,
dohodnou si s ním osobní schůzku a projednají potřebné náležitosti.
(12) Zápisy uchazečů přijatých ke studiu se budou konat v úterý 19. září 2017. Zápisy
uchazečů přijatých ke studiu v kombinované formě na katedře germanistiky se budou konat
v pondělí 18. září 2017. Nedostavení se k zápisu je posuzováno jako projev nezájmu o
studium a rezignace na něj. Při zápisu je podle vnitřních předpisů univerzity nutná osobní
účast uchazeče, popřípadě jeho zástupce s úředně ověřenou plnou mocí opravňující
k administrativním úkonům.
(13) Bližší informace obdržíte na studijním oddělení FF – číslo telefonu 475 286 467 nebo
475 286 466, na adrese studijni.ff@ujep.cz a dále na www.ff.ujep.cz v sekci Přijímací řízení.
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III.
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, seznamem četby odborné
literatury k oboru, na který se uchazeč hlásí, výsledky v soutěžích aj.).
Součástí pohovoru bude také prověření základního přehledu o dějinách filosofie
v rozsahu výuky Základů společenských věd na středních školách gymnaziálního
typu a výklad děl v předloženém seznamu přečtené literatury.
Hodnocení:
Pohovor je hodnocen maximálně 50 body. Uchazeč, který dosáhl nižšího počtu než
10 bodů, u přijímací zkoušky neprospěl. Pro přijetí uchazeče, který přijímací
zkoušku úspěšně složil, 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 obory Politologie 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 Archivnictví
a spisová služba (pouze v kombinované formě), Dokumentace památek (v prezenční i
kombinované formě), Historie (jednooborové) (v prezenční i kombinované formě),
Historie (dvouoborové) a Kulturní historie 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 – seminárními pracemi ze střední školy, výsledky v
soutěžích (školní olympiády apod.), osvědčením o praxi, o výkonu zaměstnání atd.
Součástí pohovoru bude také prověření znalostí z oboru na úrovni středoškolského
gymnaziálního učiva.
Hodnocení:
Pohovor je hodnocen maximálně 50 body. Uchazeč, který dosáhl nižšího počtu než
10 bodů, u přijímací zkoušky neprospěl. Pro přijetí uchazeče, který přijímací
zkoušku úspěšně složil, je pak rozhodujícím kritériem pořadí. To je stanoveno na
základě dosaženého počtu bodů u přijímací zkoušky.
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(3) V bakalářském studijním programu Humanitní studia / ve studijních oborech Společenské
vědy (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, seznamem četby odborné
literatury k oboru, na který se uchazeč hlásí, výsledky v soutěžích aj.).
Součástí pohovoru bude také prověření základní orientace ve společenských vědách
v rozsahu výuky Základů společenských věd na středních školách gymnaziálního
typu a výklad děl v předloženém seznamu přečtené literatury.
Hodnocení:
Pohovor je hodnocen maximálně 50 body. Uchazeč, který dosáhl nižšího počtu než
10 bodů, u přijímací zkoušky neprospěl. Pro přijetí uchazeče, který přijímací
zkoušku úspěšně složil, 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 obory Politologie a Společenské vědy, vykonává
uchazeč, který se hlásí na výše uvedené kombinace, přijímací pohovor pouze
jednou. Jeho hodnocení odpovídá výše uvedené charakteristice (viz Hodnocení).
(4) V bakalářském studijním programu Humanitní studia / ve studijním oboru Základy
humanitní vzdělanosti – estetika 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, seznamem četby odborné
literatury k oboru, na který se uchazeč hlásí, výsledky v soutěžích aj.).
Součástí pohovoru bude také prověření základní orientace ve společenských vědách
v rozsahu výuky Základů společenských věd na středních školách gymnaziálního
typu a výklad děl v předloženém seznamu přečtené literatury.
Hodnocení:
Pohovor je hodnocen maximálně 50 body. Uchazeč, který dosáhl nižšího počtu než
10 bodů, u přijímací zkoušky neprospěl. Pro přijetí uchazeče, který přijímací
zkoušku úspěšně složil, je pak rozhodujícím kritériem pořadí. To je stanoveno na
základě dosaženého počtu bodů u přijímací zkoušky.
(5) 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, seznamem četby odborné
literatury k oboru, na který se uchazeč hlásí, výsledky v soutěžích aj.).
Součástí pohovoru bude také prověření základní orientace ve společenských vědách
v rozsahu výuky Základů společenských věd na středních školách gymnaziálního
typu a výklad děl v předloženém seznamu přečtené literatury.
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Hodnocení:
Pohovor je hodnocen maximálně 50 body. Uchazeč, který dosáhl nižšího počtu než
10 bodů, u přijímací zkoušky neprospěl. Pro přijetí uchazeče, který přijímací
zkoušku úspěšně složil, je pak rozhodujícím kritériem pořadí. Toto 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 obory Politologie a Společenské vědy, vykonává
uchazeč, který se hlásí na výše uvedené kombinace, přijímací pohovor pouze
jednou. Jeho hodnocení odpovídá výše uvedené charakteristice (viz Hodnocení).
(6) V bakalářském studijním programu Filologie / ve studijních oborech Interkulturní
germanistika (v prezenční i kombinované formě) a Německý jazyk a literatura
(dvouoborové) je přijímací zkouška prominuta uchazečům, kteří mohou doložit dosažení
jazykové kompetence německého jazyka na úrovni B1 dle SERR (maturitní zkouška z NJ
popř. jiná jazyková zkouška na úrovní B1 a vyšší). Ostatní uchazeči procházejí přijímací
zkouškou, která je jednokolová. Jde o ústní motivační pohovor v německém jazyce:
Průběh pohovoru:
Při ústním pohovoru se zjišťuje hloubka zájmu uchazeče o budoucí studijní obor,
jeho schopnost reagovat a vyjadřovat se německy adekvátně v běžných životních
situacích a k vybraným tématům:
základní znalosti reálií německy mluvících zemí (historický, politický a
kulturní přehled)
znalost literatury německy mluvících zemí na základě předložené četby
Zároveň se při ústní zkoušce hodnotí stupeň osvojení správné výslovnosti němčiny,
rozsah slovní zásoby a míra aktivního ovládání základních mluvnických pravidel,
která by měla odpovídat úrovni maturitní zkoušky, tj. min. úrovni B1 dle
Společného evropského rámce pro jazyky.
Hodnocení:
Pohovor je hodnocen maximálně 50 body. Uchazeč, který dosáhl nižšího počtu než
10 bodů, u přijímací zkoušky neprospěl. Pro přijetí uchazeče, který přijímací
zkoušku úspěšně složil, je pak rozhodujícím kritériem pořadí. To je stanoveno na
základě dosaženého počtu bodů u přijímací zkoušky.
Navazující magisterské obory
(7) V navazujícím magisterském programu Historické vědy / ve studijních oborech Historie
(jednooborové) v prezenční i kombinované formě, Historie (dvouoborové), Kulturní
historie, Učitelství historie pro SŠ, Učitelství historie pro SŠ (dvouoborové) jsou
uchazeči, kteří absolvovali studijní program z oblasti historie, zejména pak Historické
vědy (viz článek I), přijati bez 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 pohovoru. 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:
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1. bakalářskou práci;
2. přehled odborné četby z oblasti politologie a filozofie.
Je vhodné předložit i další materiály, které spolehlivě prokážou zájem uchazeče o obor (tj.
přehled publikační činnosti a zapojení do projektů, osvědčení o praxi v oboru, o výkonu
zaměstnání souvisejícího s oborem apod.).
Hodnocení: Pohovor je hodnocen maximálně 50 body. Uchazeč, který dosáhl nižšího
počtu než 10 bodů, u přijímací zkoušky neprospěl. Pro přijetí uchazeče, který přijímací
zkoušku úspěšně složil, je pak rozhodujícím kritériem pořadí. To je stanoveno na základě
dosaženého počtu bodů u přijímací zkoušky.
(9) V navazujícím magisterském programu Humanitní studia / ve studijních oborech
Společenské vědy (dvouoborové) a Učitelství společenských věd pro SŠ
(dvouoborové) je nutnou podmínkou pro přijetí dosažení vysokoškolského vzdělání
v kterémkoliv typu studijního programu z oblasti politologie, filozofie, sociologie či
humanitních studií na UJEP či na jiné VŠ. O kompatibilitě obsahů rozhoduje proděkanka
pro studium po konzultaci s vedoucí katedry politologie a filozofie (viz čl. I).
Poznámka: Studenti příbuzných oborů, kteří neabsolvovali v bakalářském studiu Úvod do
didaktiky společenských věd, budou povinni absolvovat tento předmět v průběhu prvního
ročníku navazujícího magisterského studia. Studenti budou rovněž povinni doplnit si
disciplíny pedagogicko-psychologického modulu, neboť splněné kontroly studia těchto
disciplín jsou podmínkou pro absolvování pedagogických a psychologických předmětů
v navazujícím magisterském stupni studia Učitelství společenských věd pro SŠ
(dvouoborové).
(10) V navazujícím magisterském programu Filologie / ve studijním oboru Učitelství
německého jazyka a literatury pro SŠ (jednooborové, dvouoborové) je nutnou
podmínkou pro přijetí dosažení vysokoškolského vzdělání germanistického zaměření
v kterémkoliv typu studijního programu na UJEP nebo na jiné VŠ (viz článek I), jehož
obsah je kompatibilní s obsahem příslušného bakalářského studijního oboru na UJEP.
(11) V navazujícím magisterském programu Filologie / ve studijním oboru Německá filologie
v česko-německém interkulturním kontextu je nutnou podmínkou pro přijetí dosažení
vysokoškolského vzdělání germanistického zaměření na UJEP nebo na jiné VŠ (viz
článek I), jehož obsah je kompatibilní s obsahem příslušného bakalářského studijního
oboru na UJEP. O kompatibilitě obsahů rozhoduje proděkanka pro studium po konzultaci
s vedoucí katedry germanistiky. Přijímací zkouška je prominuta uchazečům, kteří
absolvovali jakýkoli studijní obor na katedře germanistiky UJEP). Ostatní uchazeči
procházejí přijímací zkouškou, která je jednokolová. Jde o ústní motivační pohovor
v německém jazyce, jehož součástí je mj. krátké zhodnocení dosavadního studia uchazeče
a jeho motivace ke studiu zvoleného oboru.
Průběh pohovoru: Během pohovoru by měl uchazeč prokázat standardní znalosti získané
během svého bakalářského studia, zejména pak svou motivaci pro studium studijního
oboru interkulturního zaměření s důrazem na česko-německé a česko-rakouské vztahy a
jazykovou kompetenci odpovídající úrovni absolventů bakalářského studia. Vhodné je
doložit zájem i dalšími prokazatelnými materiály (bakalářská práce, osvědčení o praxi,
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seznam četby literatury autorů z německy mluvících zemí popř. další literatury vztahující
se k danému oboru apod.)
Hodnocení: Pohovor je hodnocen maximálně 50 body. Uchazeč, který dosáhl nižšího
počtu než 10 bodů, u přijímací zkoušky neprospěl. Pro přijetí uchazeče, který přijímací
zkoušku úspěšně složil, je pak rozhodujícím kritériem pořadí. To je stanoveno na základě
dosaženého počtu bodů u přijímací zkoušky.
Doktorské obory
(12) V doktorském studijním programu Historické vědy / ve studijním oboru České dějiny je
obsahem přijímací zkoušky odborná rozprava, která na základě dokladu o vlastní tvořivé
práci uchazeče (zejména diplomová práce, publikace, návrh projektu disertační práce)
umožní posoudit jeho předpoklady pro samostatnou vědeckou, výzkumnou a další tvůrčí
činnost v oboru, dále jeho schopnosti komunikace alespoň v jednom světovém jazyce.
Přijímací komisi jmenuje děkanka FF UJEP na návrh oborové rady.
Průběh zkoušky:
• Uchazeč v rámci rozpravy předloží a zdůvodní svůj projekt disertační práce (jeho
písemnou podobu o rozsahu 1-5 stran přiloží uchazeč k přihlášce ke studiu).
Doporučujeme projekt práce prokonzultovat s vedením katedry historie FF UJEP
v dostatečném předstihu před podáním přihlášky.
• Přijímací komise prověří i jazykovou kompetenci uchazeče, s důrazem na znalost
němčiny a dalšího světového jazyka.
• O přijetí či nepřijetí uchazeče rozhoduje děkanka FF UJEP na základě doporučení
přijímací komise a pořadí uchazečů, které přijímací komise stanoví.
(13) V doktorském studijním programu Historische Wissenschaft (Historické vědy) / ve
studijním oboru Tschechische Geschichte (České dějiny) je obsahem přijímací zkoušky
odborná rozprava, která na základě dokladu o vlastní tvořivé práci uchazeče (zejména
diplomová práce, publikace, návrh projekt disertační práce) umožní posoudit jeho
předpoklady pro samostatnou vědeckou, výzkumnou a další tvůrčí činnost v oboru.
Rozprava je vedena v německém jazyce. Přijímací komisi jmenuje děkanka FF UJEP na
návrh oborové rady.
Průběh zkoušky:
•

•
•

Uchazeč v rámci rozpravy předloží a zdůvodní svůj projekt disertační práce (jeho
písemnou podobu o rozsahu 1-5 stran přiloží uchazeč k přihlášce ke studiu, projekt se
podává v německém jazyce). Doporučujeme projekt práce prokonzultovat s vedením
katedry historie FF UJEP v dostatečném předstihu před podáním přihlášky.
Přijímací komise prověří i jazykovou kompetenci uchazeče, s důrazem na znalost
dalšího světového jazyka (popřípadě znalost českého jazyka).
O přijetí či nepřijetí uchazeče rozhoduje děkanka FF UJEP na základě doporučení
přijímací komise a pořadí uchazečů, které přijímací komise stanoví.

(14) V doktorském studijním programu Filologie / ve studijním oboru Německá literatura je
obsahem přijímací zkoušky odborná rozprava v německém jazyce, ve které uchazeč přijímací
komisi shrne svůj dosavadní odborný vývoj (diplomová práce, publikační činnost, odborná
praxi aj.) a představí svůj projekt budoucí disertační práce. Předpokladem je znalost
metodologie oboru a dobrá orientace v odborné literatuře. Publikační činnost je vítána. O
přijetí či nepřijetí uchazeče rozhoduje děkanka FF UJEP na základě doporučení přijímací
komise a pořadí uchazečů, které stanoví přijímací komise.
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Průběh zkoušky:
•

Uchazeč v rámci rozpravy předloží a zdůvodní svůj projekt disertační práce (jeho
písemnou podobu o rozsahu 2-5 stran přiloží uchazeč k přihlášce ke studiu).
Doporučujeme projekt práce prokonzultovat s vedením katedry germanistiky FF
UJEP v dostatečném předstihu před podáním přihlášky.
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CHARAKTERISTIKA FILOZOFICKÉ FAKULTY UJEP
Filozofická fakulta jako jediná humanitně orientovaná fakulta v severozápadních a severních
Čechách nabízí vysokoškolské vzdělávání v bakalářských, magisterských i doktorských
studijních programech. Na této fakultě se připravují na praxi budoucí odborníci
v humanitních a společenskovědních oborech a učitelé pro základní i střední školy. V oboru
České dějiny získala fakulta v roce 2010 právo habilitačního řízení, v roce 2012 pak právo
profesorského řízení. Vzdělávání učitelů je realizováno zejména ve spolupráci
s pedagogickou fakultou UJEP.
Vedle tradičních studijních oborů je zde možné absolvovat i obory v českém
vysokoškolském systému ojedinělé, např. dokumentaci památek, interkulturní germanistiku
či politickou filozofii. Studentům je na všech pracovištích nabízeno velmi dobré zázemí
v nových budovách fakulty v univerzitním kampusu včetně specializovaných studoven a
knihoven. Svým přístrojovým vybavením zcela unikátní je Centrum pro dokumentaci
a digitalizaci kulturního dědictví při katedře historie.
Na naší filozofické fakultě je kladen důraz také na badatelskou činnost, která zároveň
vytváří podmínky pro vysokoškolské vzdělávání. Fakulta výrazným způsobem podporuje
publikační činnost svých členů – umožňuje vydávat jejich knihy v některé z fakultních
edičních řad, finančně přispívá na vydávání několika odborných časopisů a také na
vydávání knih v prestižních vydavatelstvích v ČR i zahraničí.
Filozofická fakulta se ve spolupráci s dalšími odbornými institucemi podílí na aktivitách,
jejichž cílem je výchova a popularizace česko-německého kulturního dědictví v České
republice.
Filozofická fakulta má více než 50 partnerských fakult v zahraničí, na kterých mohou
studenti absolvovat část svého studia. Studenti mají rovněž možnost zapojit se během studia
do řady projektů fakulty a získat tak cenné zkušenosti pro svou budoucí praxi.
Studentům slouží univerzitní informační systém, přístupný po internetu, ve kterém jsou
zveřejněny doporučené studijní plány sestavené z modulů povinných, povinně volitelných a
výběrových předmětů. Zveřejněny jsou též podmínky studia, podle kterých si student
sestavuje svůj vlastní studijní plán na celý akademický rok. Na fakultě je zaveden kreditní
systém, který poskytuje studentům větší volnost při vytváření studijních plánů a umožňuje jim
volit individuální studijní tempo, případně studovat další učitelský či neučitelský obor.
Zavedený systém je kompatibilní s Evropským kreditním systémem (ECTS).

V Ústí nad Labem, dne 5 4. 2017

doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D., děkanka

