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Společná informace pro oba typy studia: 
 
Nahlížení do spisu přijímacího řízení z bakalářského i navazujícího magisterského studia 22. – 
26. 6. 2020 
 
Odvolací řízení: 17. 8. – 30. 9. 2020 
Dobírání uchazečů (dle počtu zapsaných a kapacity programů: po zápisech ke studiu - 1. a 2. 
týden v září 2020) 
 
Zápis do studia: 26. 8. - 28. 8. 2020 (dle informací 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): 17. 9. 2020 
 
Mimořádný termín přijímací zkoušky: 1. 9. 2020 (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: 1. 10. 2020 
 
Vyvěšení zprávy z přijímacího řízení: 16. 10. 2020 
 
 
 
 
Za správnost vyhotovení odpovídá: 
Ing. Pavlína Grigárková, vedoucí studijního oddělení FF UP, 17. 2. 2020 
 


