
Den otevřených dveří na Pedagogické fakultě UJEP 2020

Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně srdečně zve na Den otevřených dveří, který 
se uskuteční dne 29. 1. 2020 v budově PF UJEP České mládeže 8 v Ústí nad Labem. 

Program: 

Úvodní prezentace Pedagogické fakulty a přijímacího řízení na akademický rok 2020/2021
Čas: 10:00 
Místnost: Velká aula (CA-NA)

Katedra anglistiky 

Představení bakalářského studijního oboru Anglický jazyk a literatura (jednooborové a dvouoborové
studium) a navazujícího magisterského studijního oboru  Učitelství anglického jazyka a literatury
pro ZŠ (jednooborové a dvouoborové studium). Uchazeči o studium budou především seznámeni s
odbornou činností katedry a jejím mezinárodním přesahem.

Čas: 9:00 a 12:00
Infostánek katedry: foyer PF
Místnost: učebna č. 547 (5. patro)

Katedra bohemistiky 

Představení  bakalářských studijních oborů  Český jazyk a literatura (jednooborové,  dvouoborové
studium),  Český jazyk pro média a veřejnou  sféru;  navazujících magisterských studijních oborů
Český  jazyk  a  literatura  pro  2.  stupeň  ZŠ  a Učitelství  českého  jazyka  a  literatury  pro  SŠ
(jednooborové,  dvouoborové  studium)  formou  individuálních  či  skupinových  prohlídek  katedry
(prezentace  činnosti  akademických  pracovníků  a  studentů,  předních  osobností  katedry  a
uskutečněných akcí). 
V Galerii Koridor před hlavním vstupem do Velké auly (CA-NA) mohou uchazeči o studium získat
odznak s vizuálem katedry bohemistiky. Zde budou k dispozici další propagační materiály s bližšími
informacemi o průběhu studia. 

Čas: 9:00 – 14:00
Infostánek katedry: Galerie Koridor (spojovací chodba)
Místnost: učebna č. 440 (4. patro), Studovna katedry bohemistiky 

Katedra výtvarné kultury

Představení bakalářského studijního oboru Výtvarná výchova (jednooborové, dvouoborové studium)
a navazujících magisterských studijních oborů  Výtvarná výchova pro 2.  stupeň ZŠ a  Učitelství
výtvarné výchovy pro SŠ (jednooborové, dvouoborové studium). 
V jednotlivých  učebnách  budou  k vidění  praktické  ukázky  ateliérové  výuky  (tvorba  ateliérové
fotografie; kresba a malba podle živého modelu) a možnost komentované prohlídky prací studentů z
tvůrčích seminářů v Galerii Koridor.
Informace o studiu a jeho průběhu budou k dispozici v učebně CS-121.

Čas: 8:00 – 14:00
Infostánek katedry: foyer PF



Místnost:  učebna  č.  121,  Studovna  katedry výtvarné  kultury,  Fotoateliér  (učebna  č.  117),  Ateliér
artefiletiky a  arteterapie  (učebna  č.  116),  Výtvarný ateliér  (učebna  č.  021 –  suterén  PF),  Galerie
Koridor (spojovací chodba)

Katedra hudební výchovy 

Představení bakalářských studijních oborů Hudební výchova (jednooborové, dvouoborové studium),
Sbormistrovství, Popularizace hudby a organizace hudebního života; navazujících magisterských
studijních  oborů  Hudební  výchova  pro  2.  stupeň  ZŠ  a  Učitelství  hudební  výchovy  pro  SŠ
(jednooborové, dvouoborové studium). 
Uchazeči o studium si mohou poslechnout veřejnou přehrávku studentů, která proběhne od 9:00 do
10:00 na katedře hudební výchovy, nebo spolu s nimi muzicírovat na chodbě před učebnou č. 325. 

Čas: 9:00 – 12:00
Infostánek katedry: foyer PF
Místnost: učebna č. 325 (3. patro), učebna č. 425 (4. patro)

Katedra preprimárního a primárního vzdělávání

Představení bakalářského studijního oboru Učitelství pro mateřské školy a magisterských studijních
oborů Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ + Speciální pedagogika. Uchazečům
o studium budou k dispozici  studenti  a  akademičtí  pracovníci  katedry,  kteří  zodpoví  každý dotaz
k přijímacím zkouškám a organizaci studia.

Čas: 9:00-13:00
Infostánek katedry: 1. patro budovy PF 
Místnost: učebna č. 326 (3. patro)

Katedra tělesné výchovy a sportu

Představení bakalářských studijních oborů Tělesná výchova, Tělesná výchova a sport; navazujících
magisterských  studijních  oborů  Sport  a  zdraví,  Tělesná  výchova  pro  2.  stupeň  ZŠ,  Učitelství
tělesné výchovy pro SŠ v prostorách Sportovní haly PF. Pro uchazeče o studium budou připravené
komentované prohlídky haly, posilovny a dalších odborných učeben. Průběh studia a aktivity katedry
dále prezentují videosekvence a další informační materiály umístěné na katedře.

Čas: 8:00-14:00
Infostánek katedry: foyer PF, Sportovní hala PF  
Místnost: Sportovní hala PF

Katedra speciální a sociální pedagogiky 

Představení  bakalářských  a  navazujících  magisterských  studijních  oborů  Speciální  pedagogika a
Sociální pedagogika formou informačních přednášek akademických pracovníků katedry. 

Čas: 9:00 a 11:00
Infostánek katedry: foyer PF  
Místnost: učebna č. 122 (1. patro)



Jazykové centrum 

Lektoři Jazykového centra seznámí všechny budoucí studenty se současnými didaktickými metodami
výuky  cizích  jazyků  na  PF:  Deutsch  –  logisch,  systematisch,  spielerisch,  Strategie  of  Learning
English, Ruština s rodilými mluvčími

Čas: 9:00 – 15:00
Místnost: učebna č. 635 (6. patro)


