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UNIVERZITA PARDUBICE 

Fakulta filozofická  

Dodatek č. 2 ke směrnici č. 4/2019 

Věc: Dodatek č. 2 ke směrnici č. 4/2019 Úprava pravidel pro přijímací řízení  

a podmínek pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních 

programech Fakulty filozofické Univerzity Pardubice pro AR 2020/2021 

Působnost pro: uchazeče o přijetí ke studiu do bakalářských a magisterských studijních 

programů 

Účinnost od: 11. 5. 2020 

Vypracovala: Mgr. Irena Reimannová, Ph.D., proděkanka 

Schválil: doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D., děkan 

Schválil: Akademický senát FF UPa 

 

Tento dodatek upravuje a mění: 

Čl. I. Obecné informace o přijímacím řízení 

Přijímací zkoušky do bakalářského studia se v tomto akademickém roce ruší u následujících 

studijních programů/oborů:  

Anglický jazyk 

Filosofie 

Historicko-literární studia  

Historie 

Kulturní dějiny  

Německý jazyk pro odbornou praxi  

Ochrana hmotných památek 

Religionistika 

Slavistická studia zemí Evropské unie 

Sociální a kulturní antropologie 

Spisová a archivní služba 

U bakalářského studijního programu Humanitní studia se přijímací zkoušky neruší. Přesné 

datum, čas a způsob či místo konání přijímací zkoušky bude uvedeno v pozvánce, která bude 

uchazečům zaslána emailem nejpozději 15 dnů před termínem konání zkoušky. Pokud 

nebude možné zkoušky realizovat prezenčně v uvedeném termínu, budou informace  

o náhradním termínu či změněných podmínkách zveřejněny na úřední desce a webových 

stránkách FF UPa. 
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Naskenované kopie vysvědčení či certifikátů pro rozhodování dle čl. II zašle uchazeč  

do bakalářského studia do 7. 6. 2020 na studijní oddělení Fakulty filozofické e-mailem 

(prijimacky.FF@upce.cz). Uchazeč musí do předmětu v emailu uvést název studijního 

programu/ů, do kterých si podával e-přihlášku).  

Úředně ověřené kopie všech vysvědčení, včetně maturitního a certifikátů doručí uchazeč  

do 30. 6. 2020 na adresu studijního odd. FF UPa, ve výjimečném případě v den zápisu  

do studia, který se bude konat ve dnech 24. – 26. 8. 2020, případně do dodatečně stanoveného 

termínu (z důvodu maturitní zkoušky v září 2020 a odvolání).  

Tyto dokumenty nelze zasílat elektronicky. Uchazeči, kteří některé z uvedených dokumentů 

již zaslali, nemusí tyto dokumenty znovu zasílat. 

U magisterského studia se ruší ústní pohovory u těchto studijních programů: Anglická 

filologie, Sociální a kulturní antropologie, Učitelství anglického jazyka. Termín  

pro odevzdání projektu diplomové práce je prodloužen do 30. 5. 2020. U oboru Kulturní 

dějiny (a všech jeho modulových specializací) jsou přijímací zkoušky v tomto 

akademickém roce pro mimořádné okolnosti prominuty. 

Úředně ověřenou kopii diplomu a dodatku k diplomu, kterými uchazeč dokladuje absolvování 

bakalářského studijního programu, doloží uchazeč nejpozději v den zápisu do studia dne  

4. 9. 2020 (absolventi FF v roce 2020 nemusí ověřovat uvedené dokumenty). V případě konání 

státní závěrečné zkoušky v termínu po 4. 9. 2020 doručí tyto dokumenty nejpozději  

do 21. 9. 2020 na studijní odd. FF UPa (nelze zasílat elektronicky). Uchazeči, kteří některé 

z uvedených dokumentů již zaslali, nemusí tyto dokumenty znovu zasílat. 

 

Čl. II. Informace o přijímacím řízení do jednotlivých studijních 

programů/oborů 

 

1. a 2. Bakalářské studijní programy/obory (prezenční forma, jednooborové  

a dvouoborové/sdružené studium) 

 

a) Filosofie, Historicko-literární studia, Historie, Kulturní dějiny, Německý jazyk  

pro odbornou praxi, Ochrana hmotných památek, Religionistika, Slavistická studia zemí 

Evropské unie, Sociální a kulturní antropologie, Spisová a archivní služba 

Podmínky přijetí ke studiu a způsob rozhodování se mění takto: 

Přijímací zkoušky se ruší. Uchazeči musí dodat vysvědčení 1. pololetí 4. – maturitního – 

ročníku způsobem a v termínech uvedených v čl. I. 

Pokud by počet uchazečů překročil kapacitu studijního programu, rozhodne  

o přijetí/nepřijetí umístění uchazeče v celkovém pořadí, jež bude stanoveno na základě 

výsledků středoškolského studia (tj. průměru hodnocení ze studijních předmětů vysvědčení  

1. pololetí 4., tedy maturitního ročníku).  
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b) Anglický jazyk se specializacemi Anglický jazyk pro odbornou praxi a Anglický jazyk 

pro vzdělávání 

Podmínky přijetí ke studiu a způsob rozhodování se mění takto: 

Přijímací zkoušky se ruší. Uchazeči musí dodat vysvědčení 1. a 2. pololetí 3. ročníku  

a 1. pololetí 4. ročníku střední školy způsobem a v termínech uvedených v čl. I. 

Na základě získaných bodů (maximálně 100) bude sestaveno pořadí uchazečů, z nichž  

40 nejúspěšnějších bude přijato ke studiu do každé ze specializací. Body jsou přidělovány  

na základě výsledků z 1. a 2. pololetí 3. ročníku a 1. pololetí 4. ročníku střední školy: 

i. maximálně 70 bodů na základě průměru známek z předmětu Anglický jazyk  

(v pěti bodových pásmech přepočtených podle tohoto průměru); v případě úspěšně 

absolvované certifikované jazykové zkoušky minimálně na úrovni B2 nebo vyšší (např. 

Cambridge English First - FCE; BEC Vantage; IELTS 5-6.5; TOEFL iBT 87-109; 

Michigan ECCE; PTE General Level 3; PTE Academic 59-75 nebo Trinity ISE II) 

získává uchazeč tento maximální počet bodů 

ii. maximálně 30 bodů na základě celkového studijního průměru (ve čtyřech 

bodových pásmech přepočtených podle tohoto průměru) 

 

c) Anglický jazyk – sdružené studium 

Podmínky přijetí ke studiu a způsob rozhodování se mění takto: 

Přijímací zkoušky se ruší. Uchazeči musí dodat vysvědčení 1. a 2. pololetí 3. ročníku  

a 1. pololetí 4. ročníku střední školy způsobem a v termínech uvedených v čl. I. 

Na základě získaných bodů (maximálně 100) bude sestaveno pořadí uchazečů, z nichž  

15 nejúspěšnějších bude přijato ke studiu při dosažení minimálního počtu 55 bodů. 

Body jsou přidělovány na základě výsledků z 1. a 2. pololetí 3. ročníku a 1. pololetí 4. ročníku 

střední školy: 

i. maximálně 70 bodů na základě průměru známek z předmětu Anglický jazyk  

(v pěti bodových pásmech přepočtených podle tohoto průměru); v případě úspěšně 

absolvované certifikované jazykové zkoušky minimálně na úrovni B2 nebo vyšší (např. 

Cambridge English First - FCE; BEC Vantage; IELTS 5-6.5; TOEFL iBT 87-109; 

Michigan ECCE; PTE General Level 3; PTE Academic 59-75 nebo Trinity ISE II) 

získává uchazeč tento maximální počet bodů 

ii. maximálně 30 bodů na základě celkového studijního průměru (ve čtyřech 

bodových pásmech přepočtených podle tohoto průměru) 
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3. Navazující magisterské programy/obory (prezenční forma studia) 

a) Ruší se ústní pohovory u těchto studijních programů: Anglická filologie, Sociální  

a kulturní antropologie, Učitelství anglického jazyka. Podmínky přijetí ke studiu a způsob 

rozhodování se u těchto programů mění takto:  

 

Anglická filologie  

Termín pro odevzdání projektu diplomové práce je prodloužen do 30. 5. 2020. 

Na základě získaných bodů (maximálně 100) bude sestaveno pořadí uchazečů, z nichž 20 

nejúspěšnějších bude přijato ke studiu za podmínky dosažení minimálního počtu 60 bodů. 

Body jsou přidělovány na základě hodnocení předložených dokumentů, zejména projektu 

diplomové práce, bez osobní účasti uchazeče.  

 

Sociální a kulturní antropologie  

Termín pro odevzdání projektu diplomové práce je prodloužen do 30. 5. 2020. 

Náležitosti projektu viz  http://ksv.upce.cz/info-ma/. Body jsou přidělovány na základě 

hodnocení projektu diplomové práce, bez osobní účasti uchazeče.  

 

Učitelství anglického jazyka 

Termín pro odevzdání projektu diplomové práce je prodloužen do 30. 5. 2020. 

Na základě získaných bodů (maximálně 100) bude sestaveno pořadí uchazečů, z nichž 20 

nejúspěšnějších bude přijato ke studiu za podmínky dosažení minimálního počtu 60 bodů. 

Body jsou přidělovány na základě hodnocení předložených dokumentů, zejména projektu 

diplomové práce, bez osobní účasti uchazeče.  

 

b) Filosofie 

Termín pro odevzdání projektu diplomové práce je prodloužen do 30. 5. 2020. 

Přijímací zkouška má charakter pohovoru realizovaného jako videokonference. Uchazeči dále 

předloží přehled studijních výsledků (e-mailem na sekretariát kfi.ff@upce.cz, pokud tyto 

nejsou na katedře dostupné z předchozího studia). 

 

c) U oboru Kulturní dějiny (a všech jeho modulových specializací) jsou přijímací zkoušky 

v tomto akademickém roce pro mimořádné okolnosti prominuty.  
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Tímto dodatkem se dále připojují následující dva články: 

 

Čl. IV. Přijímání uchazečů se státním občanstvím jiného státu 

 

1. V souladu s čl. 9 Statutu Univerzity Pardubice jsou uchazeči o studium na FF Univerzity 

Pardubice se státním občanstvím jiným než České republiky přijímáni ke studiu v českém 

jazyce při splnění těchto podmínek:  

• dosažené vzdělání je uznáno nostrifikační doložkou za vzdělání požadované zákonem  

pro přijetí do daného typu studijního programu,  

• vyhověli podmínkám přijímacího řízení stanoveným pro ostatní uchazeče,  

• nejpozději ke dni zápisu prokázali jazykovou způsobilost pro studium ve studijním programu 

v českém jazyce. Jazykovou způsobilost cizinci prokazují dokladem o absolvování 

certifikované zkoušky z českého jazyka.  

2. Při přijímání cizinců ke studiu je přihlíženo k mezinárodním smlouvám a dohodám, kterými 

je Česká republika vázána. Podmínky odst. 2 čl. IV se uplatňují přiměřeně. 

 

Čl. V. Odlišné podmínky pro přijetí ke studiu 

 

1. V souladu se Směrnicí č. 3/2017 (Odlišné podmínky pro přijetí uchazečů na Univerzitě 

Pardubice) je možnost využít odlišné podmínky pro přijetí ke studiu na FF Univerzity Pardubice 

určena uchazečům, kteří z vážných důvodů (zdravotních, sociálních nebo jiných) žádají o přijetí 

ke studiu na FF Univerzity Pardubice ve studijním programu, jehož část dříve absolvovali  

na FF UPa nebo jiné vysoké škole. Tyto důvody je třeba uvést a doložit. 

2. Řízení o přijetí podle tohoto článku se zahajuje podáním písemné žádosti o přijetí ke studiu 

na studijní oddělení fakulty (adresátem tedy není rektor, prorektor, děkan ani proděkan). Žádost 

musí obsahovat: 

• ověřenou kopii dokladu o dosavadním studiu (potvrzení o studiu, doklad o absolvovaných 

předmětech), 

• podanou e-přihlášku do požadovaného studijního programu, 

• zdůvodnění žádosti. 

3. Přijímací řízení probíhá bez přijímací zkoušky. Přijetí ke studiu může být limitováno 

akreditací, realizací požadovaného studia a výukovou kapacitou. Pořadí uchazečů v tomto 

přijímacím řízení je dáno časovým pořadím podání jejich žádosti. 

4) V případě vyhovění žádosti stanoví termín nástupu ke studiu děkan. 
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Ostatní ustanovení a články Směrnice č. 4/2019 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky  

pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech Fakulty filozofické 

Univerzity Pardubice pro AR 2020/2021 zůstávají v platnosti. 

 

 

       

Pardubice, 11. 5. 2020     

     děkan 
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