
FILOZOFICKÁ FAKULTA
Největší fakulta Univerzity Palackého v Olomouci nabízí stovky 
kombinací humanitních, sociálních, filologických a uměnovědných 
studijních programů. Mezi základní principy fakulty patří adekvátní 
náročnost a liberálnost při volbě a rozvržení studia.

STUDUJ V OLOMOUCI — UNIVERZITNÍM MĚSTĚ
Univerzita Palackého je moderní vysokou školou v historické a přátelské Olomouci. 
Na osmi fakultách najdete 800 trendy studijních programů a potkáte studenty 
ze 100 zemí světa. V nabídce je prakticky vše od učitelství, teologie, práva, tělesné 
výchovy a sportu přes humanitní, umělecké, přírodovědné, zdravotnické či lékařské 
obory. Lze si vybrat studium jednoho studijního programu, nebo u některých 
zkombinovat dva, někdy i mezi různými fakultami. Při výběru dvou studijních zaměření 
dejte pozor na to, že závěrečná práce se píše jen z hlavního (maior) programu. 

Poznejte český Oxford, vše o něm najdete na univerzitnimesto.cz
Podrobný přehled studijních programů na studium.upol.cz

E-PŘIHLÁŠKA KE STUDIU
Podává se na webu www.prihlaska.upol.cz. 
Administrativní poplatek: 690 Kč za každou e-přihlášku

Termín podání přihlášky:
1. 11. 2021 — 15. 3. 2022 bakalářské a navazující magisterské studijní programy

TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK
14.—15. 5. 2022 bakalářské programy (v případě většího počtu uchazečů a pro 
uchazeče se specifickými potřebami i 21.—22. 5. 2022)

13.—14. 6. 2022  navazující magisterské programy (13. 6. samostatné a specializace, 
14. 6. sdružené maior/minor)

Požadavky a podmínky přijímacích zkoušek na webech ff.upol.cz a studium.upol.cz

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ UP
pátek 3. prosince 2021
sobota 15. ledna 2022
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CIZÍ JAZYKY/FILOLOGIE
 � Anglická filologie (B, nM)
 � Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad (B)
 � Angličtina se zaměřením na tlumočení a překlad (nM)
 � Asijská studia (nM)
 � Asijská studia se specializací čínský jazyk a kultura (nM)
 � Asijská studia se specializací indonéský jazyk a kultura (nM)
 � Asijská studia se specializací japonský jazyk a kultura (nM)
 � Asijská studia se specializací korejský jazyk a kultura (nM)
 � Asijská studia se specializací vietnamský jazyk a kultura (nM)
 � Čínská filologie (B)
 � Francouzská filologie (B, nM)
 � Francouzská filologie se specializací na aplikovanou ekonomii (B)
 � Francouzština se specializací na tlumočení a překlad (nM)
 � Indonéská studia (B)*
 � Italská filologie (B, nM)
 � Italština a italská kultura (nM)
 � Japonská filologie (B)
 � Korejská studia (B)* 
 � Latinská filologie (B, nM)
 � Němčina se zaměřením na tlumočení a překlad (B, nM)
 � Německá filologie (B, nM)
 � Nizozemská filologie (nM)
 � Polská filologie (B, nM)
 � Polská filologie se specializací na překlad (nM)
 � Polská filologie se specializací na překladatelství a 

hospodářskou praxi (B)
 � Portugalská filologie (B, nM)
 � Praktická nizozemská filologie (B)
 � Ruská filologie (B, nM)
 � Ruská filologie se specializací na překladatelství a 

hospodářskou praxi (B) 
 � Ruština pro překladatele (nM)
 � Španělská filologie (B, nM)
 � Španělská filologie se specializací na tlumočnictví a překlad (nM)
 � Ukrajinská filologie (B, nM)
 � Ukrajinská filologie se specializací na překladatelství a 

hospodářskou praxi (B)
 � Vietnamská filologie (B)

ČESKÁ FILOLOGIE, EDITORSTVÍ
 � Česká filologie (B, nM)
 � Česká filologie se zaměřením na editorskou práci ve 

sdělovacích prostředcích (B)
 � Ediční a nakladatelská praxe (nM)

EKONOMICKÉ OBORY
 � Ekonomicko-manažerská studia (B)

FILOZOFIE, RELIGIONISTIKA, TEOLOGIE
 � Filozofie (B, nM)
 � Religionistika (B, nM)

HISTORICKÉ VĚDY
 � Archeologie (B, nM)
 � Archivnictví (B)

 � Historické vědy (B, nM)
 � Judaistika. Dějiny a kultura Židů (nM)
 � Judaistika. Židovská a izraelská studia (B)

MEDIÁLNÍ A KOMUNIKAČNÍ STUDIA
 � Mediální studia (nM)
 � Mediální studia se specializací na komunikační studia (nM)
 � Mediální studia se specializací na kulturální studia (nM)
 � Mediální studia se specializací na žurnalistická studia (nM)
 � Žurnalistika (B)

NEUČITELSTÁ PEDAGOGIKA, ANDRAGOGIKA, 
MANAGEMENT

 � Andragogika (B, nM)
 � Andragogika se specializací personální rozvoj (B)
 � Řízení vzdělávacích institucí (B)

OBECNÁ LINGVISTIKA, DIGITAL HUMANITIES
 � Lingvistika a Digital Humanities (B)
 � Obecná lingvistika (nM)
 � Obecná lingvistika a teorie komunikace (B)

POLITICKÉ VĚDY
 � Evropská studia a diplomacie (B)
 � Evropská unie (nM)
 � Mezinárodní vztahy a bezpečnost (B)
 � Politická analýza a strategie (nM)
 � Politická komunikace a politický marketing (B)
 � Politologie (B)
 � Vládnutí a demokracie (nM)
 � War and Peace Studies (nM)

PSYCHOLOGIE
 � Psychologie (B, nM)

SOCIÁLNÍ PRÁCE
 � Sociální práce (B)

SOCIOLOGIE
 � Kulturní antropologie (B, nM)
 � Management vědy (nM)
 � Migrační studia (B)
 � Sociologie (B, nM)

VĚDY O UMĚNÍ A KULTUŘE, PAMÁTKOVÁ PÉČE
 � Divadelní studia (B, nM)
 � Filmová studia (B, nM)
 � Muzikologie (B, nM)
 � Televizní a rozhlasová studia (B, nM)
 � Teorie a dějiny výtvarných umění (B, nM)
 � Teorie a dějiny výtvarných umění 

se specializací památková péče (nM)
 � Uměnovědná studia (B)

(B) bakalářské studium, 3–4 roky
(nM) navazující magisterské 

studium, 2–3 roky
* v procesu akreditace


