
Fakulta
Podpořená 

úroveň vzdělání
Jazyk studia Stipendiem podpořené oblasti studia nebo studijní programy

bakalářské angličtina/čeština

- Politologie (CZ, EN)
- Prezentace historického a kulturního dědictví (CZ)
- Digitální historické vědy (CZ)
- Historické vědy, specilizace Historie a Archivnictví (CZ)
- Filozofie a společenské vědy (CZ)
- Archeologie (CZ)

magisterské angličtina/čeština

- Central European Studies (EN)
- Filozofie (CZ, EN)
- Politologie, specializace Latinskoamerická studia a Africká studia (CZ)
- Pomocné vědy historické (CZ)
- Historie (CZ)

doktorské angličtina/čeština

- Archeologie (CZ)
- Filozofie (CZ, EN)
- Politologie (CZ, EN)
- Historie (CZ)
- Pomocné vědy historické (CZ)

krátkodobé angličtina/čeština/jiný - studentům jsou nabízené i krátkodobé mobility

bakalářské angličtina/čeština

- Management cestovního ruchu (CZ)
- Aplikovaná informatika (CZ)
- Informační management (CZ, EN)
- Ekonomika a management (CZ)

magisterské angličtina/čeština

- Informační management (CZ, EN)
- Ekonomika a management (CZ, EN)
- Datová věda (CZ)
 - Aplikovaná informatika (CZ)

doktorské angličtina/čeština
- Informační a znalostní management (CZ, EN)
- Aplikovaná informatika (CZ, EN)

krátkodobé angličtina/čeština/jiný - studentům jsou nabízené i krátkodobé mobility

bakalářské angličtina/čeština

- Biologie a ekologie (CZ, EN)
- Fyzikálně-technická měření a výpočení technika (CZ, EN)                                  
- Chemie (CZ, EN) 
- Fyzika a matematika se zaměřením na vzdělávání (CZ) 
- Informatika a fyzika se zaměřením na vzdělávání (CZ) 
- Informatika a metematika se zaměřením na vzdělávání (CZ)

magisterské angličtina/čeština

- Biologie a ekologie (CZ, EN) 
- Chemie (CZ, EN)
- Fyzikální měření a modelování (CZ)                                                                         
- Učitelství fyziky a matematiky pro střední školy (CZ)
- Učitelství informatiky a fyziky pro střední školy (CZ)        
- Učitelství informatiky a matematiky pro střední školy (CZ)

doktorské angličtina/čeština

- Biologie a ekologie (CZ, EN)              
- Didaktika fyziky (CZ)          
- Informační a komunikační technologie ve vzdělávání (CZ)                       
- Toxikologie (CZ)

Studijní programy UHK pro ukrajinské studenty 

Přírodovědecká fakulta (PřF)

Filozofická fakulta (FF)

Fakulta informatiky a 
managementu (FIM)



magisterské angličtina/čeština

- Sociální pedagogika (CZ, EN)
- Učitelství pro ZUŠ - hra na nástroj a sólový zpěv (CZ, EN)
- Předškolní a mimoškolní pedagogika (CZ)
- Pedagogika předškolního věku se zaměřením na děti se speciálními potřebami (CZ)
- Specializace v pedagogice (CZ)
 - Speciální pedagogika (CZ)
- Transkulturní komunikace (CZ)
- Učitelství pro základní školy (CZ)
- Učitelství pro 1. stupeň základní školy (CZ)
- Učitelství pro 2. stupeň základní školy (CZ)
- Učitelství pro střední školy (CZ)
- Učitelství výtvarné výchovy pro ZUŠ a SŠ (CZ)

doktorské čeština
- Hudební teorie a pedagogika (CZ)
- Specializace v pedagogice (CZ)
- Filologie (CZ)

krátkodobé
angličtina/němčina/

francouzština/ruština/čeština

- vybrané předměty z nabídky pro zahraniční studenty (EN, DE, FR, RU)
- Pedagog volného času (CZ)
- Učitel odborného výcviku (CZ)
- Speciálni pedagogika pro vychovatelea učitele odborného výcviku (CZ)
- Speciální pedagogika (CZ)
- Zeměpis pro 2. stupeň ZŠ (CZ)
- ČJ pro 2. stupeň ZŠ (CZ)
- ČJ pro SŠ (výuka dalšího předmětu; CZ)
- ČJ pro SŠ (výuka na jiném druh školy; CZ)
- FJ pro SŠ (výuka dalšího předmětu; CZ)
- FJ pro SŠ (výuka na jiném druh školy; CZ)
- NJ pro SŠ (výuka na jiném druh školy; CZ)
- Studium pro výchovné poradce (CZ)
- Studium pro asistenty pedagoga (CZ)
- Studium k výkonu spec. činností (CZ)
- ČJ pro žáky s jiným mateř. jazykem (CZ)

bakalářské angličtina/čeština

- Sociální patologie a prevence (CZ, EN)
- Transkulturní komunikace (CZ, EN)
- Grafická a intermediální tvorba (CZ, EN)
- Textilní tvorba (CZ, EN)
- Textilní design (CZ, EN)
- Sólový zpěv se zaměřením na vzdělávání (CZ, EN)
- Hra na nástroj se zaměřením na vzdělávání (CZ, EN)
- Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (CZ)
- Filologie (CZ)
- Cizí jazyky pro cestovní ruch - anglický jazyk (CZ)
- Cizí jazyky pro cestovní ruch - francouzský jazyk (CZ)
- Cizí jazyky pro cestovní ruch - německý jazyk (CZ)
- Cizí jazyky pro cestovní ruch - ruský jazyk (CZ)
- Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (CZ)
- Etická výchova se zaměřením na vzdělávání (CZ)
- Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání (CZ)
- Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání (CZ)
- Hudební teorie a pedagogika (CZ)
- Jazyková a literární kultura (CZ)
- Náboženská výchova (CZ)
- Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (CZ)
- Vychovatelství (CZ)
- Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (CZ)
- Sbormistrovství chrámové hudby (CZ)
- Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání (CZ)
- Sociální pedagogika (CZ)
- Speciální pedagogika (CZ)
- Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání (CZ)
- Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (CZ)
- Učitelství praktického vyučování (CZ)
 - Učitelství pro mateřské školy (CZ)
- Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (CZ)
- Základní technky se zaměřením na vzdělávání (CZ)

Pedagogická fakulta (PdF)


