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Katedra anglistiky

Katedra bohemistiky

Katedra hudební výchovy

Katedra pedagogiky a aplikovaných disciplín

Katedra preprimárního a primárního vzdělávání

Katedra psychologie

Katedra speciální a sociální pedagogiky

Katedra tělesné výchovy a sportu

Katedra výchov uměním

Katedra výtvarné kultury

Pedagogická fakulta oslavila v roce 2019 65. výročí 
učitelského vzdělávání v Ústí nad Labem. Rozsahem svých 
činností a strukturou studijních programů tvoří již tradičně 
centrum vzdělávání, vědy a výzkumu na severu ČR. Fakulta 
připravuje studenty nejen pro kariéru učitelů, sociálních 
a speciálních pedagogů, ale také sportovců a dalších 
odborníků.

Věda a výzkum
V širším měřítku tvoří nosnou složku vědy a tvůrčí činnosti 
na pedagogické fakultě výzkumy z oblasti pedagogiky, 
speciální pedagogiky, kinantropologie, psychologie, 
umělecké a umělecko-pedagogické činnosti.
Pro akademické pracovníky i studenty jsou
v souvislosti s výzkumnou činností k dispozici specializované 
laboratoře, např. Laboratoř funkční diagnostiky a sportovní 
motoriky. Studenti fakulty mají možnost realizovat své 
výzkumy a další tvůrčí aktivity s podporou mimořádných 
grantových stipendií. Výsledky výzkumných i tvůrčích 
aktivit studenti bakalářských, magisterských a doktorských 
studijních programů úspěšně prezentují na domácích 
i mezinárodních vědeckých konferencích.
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PREZENČNÍ KOMBINOVANÉ
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y Bakalářské  

studium
•   Anglický jazyk a literatura 

pro vzdělávání1

•   Český jazyk a literatura 
pro vzdělávání1

•   Hudební výchova 
pro vzdělávání1

•   Sbormistrovství pro 
vzdělávání3

•   Tělesná výchova pro 
vzdělávání2

•   Učitelství pro mateřské školy

•   Výtvarná výchova 
pro vzdělávání1

Učitelství

1) Samostatně i v kombinaci s jiným sdruženým studiem pro vzdělávání uskutečňovaným na Filozofické, Pedagogické nebo Přírodovědecké fakultě UJEP.
2) V kombinaci s jiným sdruženým studiem pro vzdělávání uskutečňovaným na Filozofické, Pedagogické nebo Přírodovědecké fakultě UJEP.
3) V kombinaci se sdruženým studiem Hudební výchova pro vzdělávání uskutečňovaným na Pedagogické fakultě UJEP.

Magisterské 
studium
•   Učitelství pro 1. stupeň základních škol 

(bez specializace)

•   Učitelství pro 1. stupeň základních škol 
(specializace: speciální pedagogika)
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•   Učitelství anglického jazyka 
a literatury pro střední školy1

•   Učitelství českého jazyka 
a literatury pro střední školy1

•   Učitelství hudební výchovy 
pro střední školy1

•   Učitelství sborového zpěvu4

•   Učitelství tělesné výchovy 
pro střední školy2

•   Učitelství výtvarné výchovy 
pro střední školy1

Učitelství

1) Samostatně i v kombinaci s jiným sdruženým studiem učitelství pro střední školy uskutečňovaným na Filozofické, Pedagogické nebo Přírodovědecké fakultě UJEP.
2) V kombinaci s jiným sdruženým studiem učitelství pro střední školy uskutečňovaným na Filozofické, Pedagogické nebo Přírodovědecké fakultě UJEP.
3) Absolvent navazujícího studijního programu, který je zaměřen na učitelství pro střední školy, je kvalifikován pro výuku na SŠ, 2. stupni ZŠ a na nižším stupni gymnázia.
4) V kombinaci se sdruženým studiem Učitelství hudební výchovy pro střední školy uskutečňovaným na Pedagogické fakultě UJEP.
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•   Andragogika

• Sociální pedagogika

•  Speciální pedagogika–intervence

Neučitelská pedagogika
Navazující 
magisterské studium
•   Sociální pedagogika

•   Speciální pedagogika-poradenství
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Tělesná výchova a sport; 
kinantropologie

Bakalářské 
studium
•    Tělesná výchova a sport, specializace 

Tělesná výchova a sport

•   Tělesná výchova a sport, specializace 
Aktivity v přírodě

Tělesná výchova a sport; 
kinantropologie

Navazující 
magisterské studium
•   Sport a zdraví
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• Hudební teorie a pedagogika

• Teorie výtvarné výchovy

• Teorie vzdělávání v bohemistice

•  Didaktika primárního přírodovědného 
vzdělávání

Doktorské 
studium
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Učitelství
Bakalářské  
studium
•   Učitelství pro mateřské školy

Magisterské 
studium
•   Učitelství pro 1. stupeň základních škol 

(bez specializace)

•   Učitelství pro 1. stupeň základních škol 
(specializace: speciální pedagogika)
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•   Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední 
školy (varianta tzv. JEDNOOBOR),

•   Učitelství českého jazyka a literatury pro střední 
školy (varianta tzv. JEDNOOBOR).

Učitelství

3) Absolvent navazujícího studijního programu, který je zaměřen na učitelství pro střední školy, je kvalifikován pro výuku na SŠ, 2. stupni ZŠ a na nižším stupni gymnázia.
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Neučitelská pedagogika
Bakalářské 
studium
•   Andragogika

• Sociální pedagogika

•  Speciální pedagogika–intervence

Navazující 
magisterské studium
•   Sociální pedagogika

•   Speciální pedagogika-poradenství



Tělesná výchova a sport; 
kinantropologie
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Tělesná výchova a sport; 
kinantropologie
Bakalářské 
studium
•    Tělesná výchova a sport, specializace

•    Tělesná výchova a sport, specializace 
Aktivity v přírodě

Navazující 
magisterské studium
•   Sport a zdraví



St
ud

ijn
í p

ro
gr

am
y

• Hudební teorie a pedagogika

• Teorie výtvarné výchovy

• Teorie vzdělávání v bohemistice

•  Didaktika primárního přírodovědného 
vzdělávání

Doktorské 
studium



Důležité 
termíny
Termíny pro podání přihlášek:

Bakalářské studium Bc. do 28. 4. 2023 
Magisterské studium Mgr. do 28. 4. 2023 
Doktorské studium Ph.D. do 28. 4. 2023

Termín přijímacích zkoušek:

Termín pro praktické přijímací zkoušky 
z tělesné výchovy: 9.–12. 5. 2023.

Termín pro praktické přijímací zkoušky z hudební 
výchovy a výtvarné výchovy, písemné zkoušky 
a ústní zkoušky pro všechny ostatní bakalářské, 
magisterské studijní programy:  
19. - 23. 6. 2023.

Jak se připravit 
na přijímačky?
 
•   Zúčastni se našeho Festivalu otevřených dveří. 

9. 2. 2023. 
instagram: ujep_pf 
facebook: PF.UJEP 
web: pf.ujep.cz

•  Pokud se o naší škole budeš chtít dozvědět více, 
rádi tě s prostředím seznámíme — napiš nám. 
 
PhDr. Ing. Martin Černý, MSc. 
proděkan pro studium a pedagogické praxe 
e-mail: martin.cerny@ujep.cz

#PFUJEP
#PFDODTe
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VÍCE INFORMACÍ

https://www.pf.ujep.cz/cs/cat/prijimacky-pf








Více na youtube PŘEDNÁŠKY, 
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Pedagogická fakulta UJEP 
České mládeže 8 
400 01 Ústí nad Labem

telefon: 475 283 187 
e-mail: PFstudium@ujep.cz 
instagram: ujep_pf 
facebook: PF.UJEP 
web: pf.ujep.cz

 
 Prosíme, sledujte případné změny 
v termínech na webových 
stránkách.

https://www.youtube.com/channel/UC9V2NxWBnNFmcSHMN2yQM1g
https://www.instagram.com/ujep_pf/
https://www.facebook.com/PF.UJEP
https://www.pf.ujep.cz/cs/

