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UNIVERZITA PARDUBICE 

Fakulta filozofická 

Směrnice č. 3/2022 

Věc: Mimořádné přijímací řízení pro uchazeče z Ukrajiny, kteří jsou držiteli dočasné 

ochrany v ČR v souladu se zněním zákona č. 65/2022 Sb.1 a v souladu se zněním 

zákona č. 67/2022 Sb.2 – Pravidla pro přijímací řízení do bakalářských a 

magisterských studijních programů pro akademický rok 2022/2023. 

Působnost pro: uchazeče o studium – cizince s dočasnou ochranou 

Účinnost od: 9. 5. 2022 

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

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

Schválil: Akademický senát FF, 9. 5. 2022 

 

Článek I. Obecné informace o přijímacím řízení 

 

Bakalářské studium 

Termín podání přihlášek: 10. 5.-22.8. 2022 

Termín přijímacích zkoušek: individuální 

 

Navazující magisterské studium 

Termín podání přihlášek: 10. 5.-22.8. 2022 

Termín přijímacích zkoušek: individuální 

 

 

Místo konání přijímacích zkoušek: Filozofická fakulta, Univerzita Pardubice 

 

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením: 0 Kč 

 

1. STUDENT POSLEDNÍHO ROČNÍKU STŘEDNÍ ŠKOLY NA UKRAJINĚ NEBO STUDENT 

S UKONČENÝM STŘEDOŠKOLSKÝM VZDĚLÁNÍM, KTERÝ NA VYSOKÉ ŠKOLE ZATÍM 

NESTUDUJE: 

 

Do 22. 8. 2022 může podat přihlášku ke studiu ve studijním programu na Fakultě filozofické Univerzity 

Pardubice v akademickém roce 2022/2023. 

Hlásit se může do těchto bakalářských studijních programů uskutečňovaných v českém jazyce: 

 

filosofie,  

sociální a kulturní antropologie, 

religionistika, 

historie ve specializaci: a) archeologie, b) archivní studia, c) kulturně historická studia, 

d) ochrana hmotných památek 

 

a do specializací vzniklých kombinací studijních programů: 

religionistika-filosofie, 

filosofie-religionistika. 

Pro podání přihlášky ke studiu kontaktujte e-mailem vedoucí studijního oddělení: 

nadezda.ticha@upce.cz. 

 
1 Zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny 

vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. 
2 Zákon č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny 

vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. 
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Uchazeč je osvobozen od poplatků spojených s přijímacím řízením a poplatky za úkony spojené 

s posouzením splnění podmínky pro přijetí ke studiu (poplatek za ověření zahraničního vzdělání). 

 

Povinnými přílohami přihlášky jsou: 

• Dočasná ochrana získaná v ČR (sken cestovního pasu včetně vízového štítku) 

• Doklady o předchozím vzdělání (kopie maturitního vysvědčení nebo diplomu, výpis známek), 

pokud nejsou k dispozici pak čestné prohlášení o složené maturitě (kdy, kde a z jakých 

předmětů) 

 

Na základě podaných přihlášek se budou konat ústní pohovory (v češtině či angličtině), na nichž se bude 

zjišťovat motivace ke studiu daného oboru. Při pohovorech se bude rovněž prokazovat jazyková 

způsobilost studovat v česky uskutečňovaném programu. U uchazečů se očekává maximálně aktivní 

přístup ke studiu češtiny před samotným zahájením studia a pak i v jeho průběhu. 

 

Přihlášky budou vyhodnocovány průběžně, stejně jako vedení přijímacích pohovorů. 

 

2. STUDENT S UKONČENÝM STŘEDOŠKOLSKÝM VZDĚLÁNÍM, KTERÝ V SOUČASNÉ 

DOBĚ STUDUJE NA VYSOKÉ ŠKOLE NA UKRAJINĚ: 

 

Do 22. 8. 2022 může podat přihlášku ke studiu ve studijním programu na Filozofické fakultě Univerzity 

Pardubice se zahájením studia v akademickém roce 2022/2023.  

 

Hlásit se může do následujících bakalářských a navazujících magisterských studijních programů 

uskutečňovaných v českém případně anglickém jazyce: 

 

bakalářské studijní programy (v češtině):  

filosofie,  

sociální a kulturní antropologie,  

religionistika,  

 

specializace vzniklé kombinací studijních programů (v češtině): 

religionistika-filosofie, 

filosofie-religionistika 

 

navazující magisterské studijní programy (v češtině):  

filosofie,  

sociální a kulturní antropologie, 

historie ve specializaci: a) gender history, b) archivní studia, c) kulturně historická studia, 

d) soudobé dějiny, e) péče o kulturní dědictví, f) dějiny literární kultury, g) kulturně historická 

studia slovanských zemí 

 

navazující magisterský program v angličtině:  

ethics and political philosophy 

 

Pro podání přihlášky ke studiu kontaktujte e-mailem vedoucí studijního oddělení: 

nadezda.ticha@upce.cz. 

 

Uchazeč je osvobozen od poplatků spojených s přijímacím řízením a poplatky za úkony spojené 

s posouzením splnění podmínky pro přijetí ke studiu (poplatek za ověření zahraničního vzdělání). 

 

Povinnými přílohami přihlášky jsou: 

• Dočasná ochrana získaná v ČR (sken cestovního pasu včetně vízového štítku) 
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• Doklady o předchozím vzdělání (kopie maturitního vysvědčení nebo diplomu, výpis známek), 

pokud nejsou k dispozici pak čestné prohlášení o složené maturitě (kdy, kde a z jakých 

předmětů) a o absolvovaných ročnících či předmětech na univerzitě na Ukrajině. 

 

Na základě podaných přihlášek se budou konat ústní pohovory (v češtině či angličtině), na nichž se bude 

zjišťovat motivace ke studiu daného oboru. Při pohovorech se bude rovněž prokazovat jazyková 

způsobilost studovat v česky či anglicky uskutečňovaném programu. U uchazečů se očekává maximálně 

aktivní přístup ke studiu češtiny před samotným zahájením studia a pak i v jeho průběhu. 

 

Přihlášky budou vyhodnocovány průběžně, stejně jako vedení přijímacích pohovorů. 

 

E-mailem bude uchazeč o studium informován o datu, čase a místě konání ústního pohovoru. Před 

přijímací zkouškou a na požádání i v jejím průběhu musí uchazeč o studium prokázat svou totožnost 

platným cestovním pasem nebo potvrzením o dočasné ochraně v ČR. 

 

Děkan Fakulty filozofické si vyhrazuje právo neotevřít první ročníky výše vyjmenovaných bakalářských 

a magisterských studijních programů, na který se nepřihlásí dostatečný počet uchazečů. 

 

Rozhodnutí o přijetí je uchazeči o studium vydáno do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu 

podle § 50 odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 

(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. Univerzita doručuje písemnosti uchazečům 

o studium sama nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Je-li rozhodnutím vyhověno 

žádosti uchazeče o přijetí ke studiu, je možno rozhodnutí uchazeči doručit prostřednictvím 

elektronického informačního systému univerzity v případě, že uchazeč s tímto způsobem doručení 

předem na přihlášce souhlasil; za den doručení a oznámení rozhodnutí se v takovém případě považuje 

první den následující po zpřístupnění rozhodnutí v elektronickém informačním systému univerzity 

uchazeči (čl. 6 odst. 8 Statutu Univerzity Pardubice).  

 

Proti rozhodnutí se uchazeč může odvolat ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho oznámení. Žádost se podává 

děkanovi fakulty písemně poštou na adresu: Univerzita Pardubice Fakulta filozofická, Studentská 84, 

532 10 Pardubice. 

 

Uchazeč má právo nahlížet do spisu až po oznámení rozhodnutí, a to v předem domluveném termínu. 

 

 

 

 

                                                                                doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.,  

                                                                                             děkan FF 

 

V Pardubicích dne 10. 5. 2022 
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