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Psychologie (navazující magisterská prezenční i kombinovaná): seznam postupujících 
pro nahrátí portfolia do Moodle bude zveřejněn na webu do 17. 6. – zavěšování portfolia 
proběhne 17. 6. (15:00) – 20. 6. (23:59) 

 
Zasedání přijímací komise děkana pro navazující magisterské studium (samostatné i 
sdružené studijní programy): 17. 6. 
Program Psychologie nejpozději od 30. 6. a program Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a 
překlad nejpozději od 21. 6.) 
 
Zveřejňování výsledků průběžně od 18. 6. 
 
 
 
DOKTORSKÉ STUDIUM 

a) zveřejnění pozvánek ke zkouškám (v e-přihlášce): do 16. 5.  
b) ústní přijímací zkoušky pro doktorské programy: 16. 6. a 21. 6. 

 
Zveřejňování výsledků průběžně od 24. 6. 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Společná informace pro VŠECHNY typy studia: 
 
Nahlížení do spisu přijímacího řízení 28. 6. – 2. 7.  
 
Odvolací řízení: 31. 8. – 30. 9.  
Dobírání uchazečů (dle počtu zapsaných a kapacity programů: po zápisech ke studiu - 1. a 2. 
týden v září 2021) 
 
Zápis do studia: 27. 8. - 1. 9. (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/navazující magisterskou zkoušku v termínu srpen-
září 2021): 16. 9.  
 
Mimořádný termín přijímací zkoušky: 2. 9. (je určen pouze pro uchazeče, kteří v 
řádných termínech přijímacích zkoušek měli objektivní problémy s internetovým připojením 
nebo jiné důvody hodné zvláštního zřetele) 
 
Ukončení přijímacího řízení: 1. 10.  
Vyvěšení zprávy z přijímacího řízení: 16. 10. 
 
 
 
 
Za správnost odpovídá: 
Ing. Pavlína Grigárková, vedoucí studijního oddělení FF UP, 8. 3. 2021 
 


