
 
Děkanka FF UHK vypisuje druhé kolo přijímacího řízení na tyto studijní 

programy/obory: 
 
Bakalářské studijní programy: 

 studijní program B3928 Technická podpora humanitních věd, obor Počítačová podpora v archivnictví 
(prezenční a kombinovaná forma studia) 

 studijní program B0222A120001 Historické vědy (specializace Archivnictví – prezenční a kombinovaná 
forma studia, Historie – prezenční forma studia) 

 
Navazující magisterské studijní programy: 

 studijní program N7109 Archeologie, obor Archeologie (prezenční forma studia) 
 studijní program N0223A100001 Filozofie (prezenční forma studia) 
 studijní program N0222A120001 Historie (prezenční forma studia) 
 studijní program N7105 Historické vědy, obor Archivnictví (prezenční a kombinovaná forma studia) Moduly: A) 

Archivnictví a pomocné vědy historické a B) Moderní systémy v archivnictví 
 studijní program N6701 Politologie, obor Politologie – latinskoamerická studia (prezenční forma studia), obor 

Politologie – africká studia (prezenční forma studia) 
 
Podmínky pro přijetí jsou stanoveny výnosem děkanky č. 21/2018. 
 

Harmonogram 2. kola přijímacího řízení: 
 
Termín pro podání přihlášky: do 25. 7. 2019 (termín platby nejpozději do 25. 7. 2019) 
 
Termíny konání přijímací zkoušky:  

Bakalářské studijní programy: 
o B3928 Technická podpora humanitních věd, obor Počítačová podpora v archivnictví 

(prezenční a kombinovaná forma studia) 23. 8. 2019 od 13.00, místnost B15 
o B0222A120001 Historické vědy (prezenční a kombinovaná forma studia) 21. 8. 2019 od 11:00, 

místnost B9 
 

Navazující magisterské studijní programy: 
o N7109 Archeologie, obor Archeologie (prezenční forma studia) 23. 8. 2019 od 14:00, místnost B10 
o N0223A100001 Filozofie (prezenční forma studia) 23. 8. 2019 od 9:00, místnost B16 
o N0222A120001 Historie (prezenční forma studia) 21. 8. 2019 od 13:00, místnost B9 
o N7105 Historické vědy, obor Archivnictví (prezenční a kombinovaná forma studia)                                               

Moduly: A) Archivnictví a pomocné vědy historické a B) Moderní systémy v archivnictví) 23. 8. 2019                  
od 14:00, místnost B15 

o N6701 Politologie, obor Politologie – latinskoamerická studia (prezenční forma studia), obor Politologie – 
africká studia (prezenční forma studia) 19. 8. od 10:00, místnost B9 

 
Do druhého kola nebude přijata přihláška uchazečů, kteří ve stejném programu nebo oboru neuspěli u přijímací 
zkoušky v prvním kole. Takový uchazeč se může přihlásit v rámci 2. kola na jiný program nebo obor. Do 2. kola 
se mohou přihlásit uchazeči, kteří byli přihlášeni v 1. kole a přijímacího řízení se neúčastnili. 
 
Uchazečům bude odeslána písemná pozvánka na přijímací zkoušku nejpozději 14 dní před jejím konáním. 
 
Termín zasedání přijímací komise: pondělí 26. 8. 2019 od 11:00, místnost B2. 
 
Ostatní termíny platí dle výnosu děkanky č. 21/2018. 
 


