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ПАРДУБИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
Філософський факультет 

Розпорядження №  3/2022 

У справі: Позачергова вступна кампанія для абітурієнтів з України, які отримали  
тимчасовий захист в Чеській Республіці відповідно до редакції Закону 
№ 65/2022 Зб.1 та редакції Закону № 67/2022 Зб.2 - Правила прийому 
на навчання за освітнім ступенем бакалавра та магістра на 2022/2023 
академічний рік. 
 

Діє для: абітурієнти – іноземці з тимчасовим захистом 

Набуло чинності від: 9. 5. 2022 

Підготував: doc. Mgr. Tomáš Hejduk, Ph.D. 

Затвердив: doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D., декан 

Затвердив: Академічний сенат Філософського факультету, 9. 5. 2022 

 
Стаття I. Загальна інформація про вступну кампанію  

 
Бакалаврська програма 

Терміни прийому заявок: 10. 5. – 22. 8. 2022 

Терміни вступних іспитів: індивідуальні 

 

Подальша магістерська програма 

Терміни прийому заявок: 10. 5. – 22. 8. 2022 

Терміни вступних іспитів: індивідуальні 

 

Місце проведення вступних іспитів: Філософський факультет, 

Пардубицький університет  

 

Плата за дії, пов’язані з процедурою вступу: 0 CZK 

 

1. СТУДЕНТ ОСТАННЬОГО КУРСУ ЗАКЛАДУ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ 
В УКРАЇНІ АБО СТУДЕНТ З ПОВНОЮ ЗАГАЛЬНОЮ СЕРЕДНЬОЮ ОСВІТОЮ, ЯКИЙ 
ЩЕ НЕ НАВЧАЄТЬСЯ У ВНЗ: 

 
До 22. 8. 2022 року абітурієнт може подати заявку на навчання на Філософському 
факультеті  Пардубицького університету у 2022/2023 академічному році. 
 
Ви можете подати заявку на бакалаврські навчальні програми, які проводяться чеською 
мовою: 
 
філософія, 
соціальна та культурна антропологія, 
релігієзнавство, 
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історія за спеціальністю: а) археологія, б) архівознавство, в) культурно-історичне 
дослідження, г) охорона матеріальних пам'яток 
 
та на спеціалізації, що виникли з комбінації навчальних програм: 
релігієзнавство-філософія, 
філософія-релігієзнавство. 
 
Щоб подати заявку на навчання, звертайтеся до керівника навчального відділу на 
електронну адресу: nadezda.ticha@upce.cz. 

 
Абітурієнт звільняється від зборів, пов’язаних з процедурою вступу, та оплат за дії, 
пов’язані з оцінкою відповідності умовам прийому на навчання (плата за перевірку 
іноземної освіти).  
 
Обов’язковими додатками до заяви є: 

• Тимчасовий захист, отриманий в Чеській Республіці (скан паспорта, включаючи 
візову наклейку)  

• Документи про попередню освіту (копія атестата або диплома, виписка оцінок), 
якщо немає, заява про здачу випускних іспитів (коли, де і з яких предметів)  

 
На підставі поданих заяв будуть проведені усні співбесіди (чеською чи англійською 
мовою), на яких буде визначено мотивацію вивчення даної галузі. Під час співбесіди 
потрібно продемонструвати мовні здібності для навчання за чеською програмою. Від 
абітурієнтів очікується максимально активний підхід до вивчення чеської мови до 
початку та під час навчання.  
 
Заявки будуть розглядатися на постійній основі, як і проведення співбесід. 
 
 

2. СТУДЕНТ ІЗ ПОВНОЮ ЗАГАЛЬНОЮ СЕРЕДНЬОЮ ОСВІТОЮ, ЯКИЙ ЗАРАЗ 
НАВЧАЄТЬСЯ У ВНЗ УКРАЇНИ: 
 

До 22. 8. 2022 року абітурієнт може подати заявку на навчання на Філософському 
факультеті Пардубицького університету з початком навчання у 2022/2023 академічному 
році. 
Ви можете подати заявку на бакалаврські та подальші магістерські навчальні програми, 
які проводяться чеською або англійською мовою:  
 
Бакалаврські освітні програми (чеською мовою)  
філософія, 
соціальна та культурна антропологія, 
релігієзнавство, 
 
спеціалізації, що виникли з комбінації навчальних програм (чеською мовою): 
релігієзнавство-філософія, 
філософія-релігієзнавство. 
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Подальші магістерські освітні програми (чеською мовою)  
філософія, 
соціальна та культурна антропологія, 
історія за спеціальністю: а) гендерна історія, б) архівознавство, в) культурно-історичні 

студії, г) новітня історія, д) турбота про культурну спадщину, е) історія літературної 

культури, ж) культурно-історичні студії слов’янських країн 

Подальші магістерські освітні програми англійською мовою:  
ethics and political philosophy (етика та політична філософія)  
 
Щоб подати заявку на навчання, звертайтеся до керівника навчального відділу на 
електронну адресу: nadezda.ticha@upce.cz. 

 
Абітурієнт звільняється від зборів, пов’язаних з процедурою вступу, та оплат за дії, 
пов’язані з оцінкою відповідності умовам прийому на навчання (плата за перевірку 
іноземної освіти).  
 
Обов’язковими додатками до заяви є: 

• Тимчасовий захист, отриманий в Чеській Республіці (скан паспорта, включаючи 
візову наклейку)  

• Документи про попередню освіту (копія атестата або диплома, виписка оцінок), 
якщо немає, заява про здачу випускних іспитів (коли, де і з яких предметів) та 
про завершені курси та предмети у вищих навчальних закладах України.   

 
На підставі поданих заяв будуть проведені усні співбесіди (чеською чи англійською 
мовою), на яких буде визначено мотивацію вивчення даної галузі. Під час співбесіди 
потрібно продемонструвати мовні здібності для навчання за чеською програмою. Від 
абітурієнтів очікується максимально активний підхід до вивчення чеської мови до 
початку та під час навчання.  
 
Заявки будуть розглядатися на постійній основі, як і проведення співбесід. 
 
Про дату, час та місце усної співбесіди абітурієнт буде повідомлений електронною 
поштою. Перед вступним випробуванням, а також на прохання під час нього, абітурієнт 
повинен підтвердити свою особу дійсним паспортом або довідкою про тимчасовий 
захист у Чеській Республіці.  
 
Декан Філософського факультету залишає за собою право не відкривати перші курси 
вищезгаданих бакалаврських та магістерських навчальних програм, якщо на них не 
набереться достатня кількість абітурієнтів. 
 
Рішення про зарахування буде видане абітурієнту протягом 30 днів після перевірки 
умов прийому на навчання відповідно до § 50 пункт 4 Закону № 111/1998 Зб. «Про вищі 
навчальні заклади та про внесення змін до інших законів ( Закон про вищі навчальні 
заклади), в останній редакції. Університет надсилає  документи абітурієнтам самостійно 
або через постачальника поштових послуг. Якщо  заява абітурієнта про зарахування на 
навчання задоволена, рішення може бути доставлено абітурієнту через електронну 
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інформаційну систему університету, якщо абітурієнт  заздалегідь у заяві погодився на 
такий спосіб доставки рішення; у такому випадку днем вручення та повідомлення про 
це рішення вважається перший день після публікації рішення в електронній 
інформаційній системі університету (п. 8 ст. 6 Статуту Пардубицького університету). 
 
Абітурієнт може оскаржити рішення протягом 30 днів з дня його повідомлення. Заява 
подається до декана факультету у письмовій формі поштою за адресою: Філософський 
факультет Пардубицького університету, вул. Студентська 84, 532 10 Пардубіце 
(Univerzita Pardubice Fakulta filozofická, Studentská 84, 532 10 Pardubice)  
 
Абітурієнт має право ознайомитися з матеріалами лише після повідомлення про 
прийняте рішення, у заздалегідь обумовлений термін.  
 
 
 
Пардубиці, дата 10. 5. 2022 

doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.,  
декан Філософського факультету  
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