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Harmonogram přijímacího řízení FF UP pro 
akademický rok 2019/2020 

 
Termín pro podání přihlášky a uhrazení poplatku do bakalářských a navazujících 
magisterských studijních programů: 1. 11. 2018 – 28. 2. 2019 
 
BAKALÁŘSKÉ STUDIUM 

a) rozeslání písemných pozvánek ke zkouškám: do 18. 4. 2019 
b) zveřejnění vyhodnocení žádostí o prominutí části PŘ podaných k 30. 4. 2019:  

do 10. 5. 2019 
c) písemné testy studijních předpokladů, písemné programové testy a 

některé ústní pohovory: o víkendu 18. 5. - 19. 5. 2019 a o víkendu 25. 5. 
2019 (pro uchazeče se specifickými potřebami a 26. 5. 2019 (přesné datum 
konání jednotlivých zkoušek bude uvedeno v pozvánce uchazeče, termíny nelze 
měnit) 

d) další ústní zkoušky:  
 

1. ústní zkouška z programu Psychologie (bakalářská prezenční): 27. 5. – 29. 5. 
2019  
(seznam uchazečů postupujících k ústní části zkoušky bude zveřejněn na webu do 
24. 5. 2019) 

2. ústní zkouška z programu Psychologie (bakalářská kombinovaná): 30. 5. – 31. 
5. 2019 (seznam uchazečů postupujících k ústní části zkoušky bude zveřejněn na 
webu do 24. 5. 2019) 

3. ústní zkouška z programu Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a 
překlad: 27. – 29. 5. 2019  
(seznam uchazečů postupujících k ústní části zkoušky bude zveřejněn na webu do 
24. 5. 2019) 
 

Zasedání přijímací komise děkana:  
a) jednoprogramy v týdnu od 20. 5. 2019 
b) programové kombinace v týdnu od 27. 5. 2019  

 
O navržení k přijetí ke studiu budou uchazeči informováni po zasedání přijímací komise 
děkana průběžně od 20. 5. 2019. Oznámení o navržení k přijetí najdete po přihlášení ve své 
elektronické přihlášce v záložce „dokumenty“ (https://prihlaska.upol.cz/wps/portal/). 
„Oznámení o navržení k přijetí“ Vám již nebude zasláno poštou.  
Uchazeči, kteří nebudou přijati ke studiu obdrží písemné rozhodnutí zaslané do vlastních 
rukou. Odvolací řízení bude probíhat na Univerzitě Palackého v období od 19. 8. do 2. 
10. 2019, až poté obdrží uchazeči výsledné rozhodnutí. 
 
 

https://prihlaska.upol.cz/wps/portal/
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NAVAZUJÍCÍ STUDIUM 
a) rozeslání pozvánek ke zkouškám – navazující studium: do 10. 5. 2019
b) zveřejnění případného prominutí přijímací zkoušky: do 7. 6. 2019
c) písemné a ústní přijímací zkoušky pro jednoprogramy: 10. 6. 2019
d) písemné a ústní přijímací zkoušky pro kombinace programů: 11. 6. 2019
e) další ústní zkoušky:
1. ústní z programu Psychologie (navazující magisterská prezenční): 20. 6. 2019
2. ústní z programu Psychologie (navazující magisterská kombinovaná): 21. 6.

2019 

Zasedání přijímací komise děkana pro navazující magisterské studium: 17. 6. 2019 
O navržení k přijetí ke studiu budou uchazeči informováni po zasedání přijímací komise 
děkana průběžně od 17. 6. 2019. Oznámení o navržení k přijetí najdete po přihlášení ve své 
elektronické přihlášce v záložce „dokumenty“ (https://prihlaska.upol.cz/wps/portal/). 
„Oznámení o navržení k přijetí“ Vám již nebude zasláno poštou.  
Uchazeči, kteří nebudou přijati ke studiu obdrží písemné rozhodnutí zaslané do vlastních 
rukou. Odvolací řízení bude probíhat na Univerzitě Palackého v období od 19. 8. do 2. 
10. 2019, až poté obdrží uchazeči výsledné rozhodnutí.

Společná informace pro oba typy studia: 

Nahlížení do spisu přijímacího řízení z bakalářského i navazujícího magisterského studia 24. – 
28. 6. 2019 

Odvolací řízení: 19. 8. – 2. 10. 2019 
Dobírání uchazečů (dle počtu zapsaných a kapacity programů: po zápisech ke studiu (1. a 2. 
týden v září 2019) 

Zápis do studia: 28. 8. - 30. 8. 2019 (dle harmonogramu zaslaného v návrhu na přijetí 
ke studiu) 
Náhradní termín zápisu do studia (platí jen pro uchazeče o studium, kteří vykonávali 
maturitní zkoušku nebo státní bakalářskou zkoušku v termínu srpen-září 2019): 12. 9. 2019 

Mimořádný termín přijímací zkoušky: 3. 9. 2019 (je určen pouze pro uchazeče, kteří v 
řádných termínech přijímacích zkoušek budou studovat na zahraničních středních a vyšších 
školách, případně budou na zahraničním studijním pobytu nebo zahraniční praxi. 

Ukončení přijímacího řízení: 3. 10. 2019 

Vyvěšení zprávy z přijímacího řízení: 18. 10. 2019

Za správnost vyhotovení odpovídá: 
Ing. Pavlína Grigárková, vedoucí studijního oddělení FF UP 

https://prihlaska.upol.cz/wps/portal/
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