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Univerzita Palackého v Olomouci, druhá nejstarší vysoká škola 
v ČR, vychovává odborníky v široké škále od teologie, učitelství, 
práva, tělesné výchovy a sportu přes humanitní, umělecké, 
přírodovědné, zdravotnické či lékařské zaměření.
Přesvědčte se sami, co nabízí cyrilometodějská teologická 
fakulta (CMTF), pracoviště UP s nejdelší tradicí.

Cyrilometodějská teologická fakulta UP
studijní oddělení
Univerzitní 22 | 771 11 Olomouc
T: 585 637 010, 585 637 011, 585 637 013
E: studijni.cmtf@upol.cz
www.cmtf.upol.cz
www.facebook.com/CMTFUP

Studuj na Univerzitě Palackého! 
Olomoucká univerzita je jednou z prvních vysokých škol v České republice, která získala důležitou institucionální akre-
ditaci. Co to znamená? Především zkvalitnění vašeho studia a více možností ve zkombinování toho, co chcete studovat. 
Pokud si vyberete rovnou dvě studijní zaměření, dejte pozor na to, že závěrečnou práci budete psát jen z hlavního (maior) 
studijního programu a nejde to změnit.

Informace o studiu na UP najdete na speciálním webu www.studuj.upol.cz, kde je i aktuální katalog studijních programů. 

S E Z N A M S T U DI J N ÍCH PRO G R A M Ů CM T F U P
OT E V Í R A N ÝCH V A K A D E M ICK É M RO CE 2020/2021

Bakalářské studium
Sociální práce (i kombinované studium)
Etika a kultura v mediální komunikaci (i kombinované studium)**
Mezinárodní sociální a humanitární práce
Náboženství se zaměřením na vzdělávání (kombinované studium)
Sociální pedagogika (i kombinované studium)***
Teologická studia v kombinaci s obory FF UP – mezifakultní studium, dle aktuální nabídky na webu UP 
Teologické nauky (kombinované studium)

Magisterské studium
Katolická teologie
Théologie catholique

Navazující magisterské studium 
Sociální práce (i kombinované studium)*
Sociální pedagogika (i kombinované studium)***
Teologická studia v kombinaci s obory FF UP – mezifakultní studium, dle aktuální nabídky na webu UP
Teologické nauky (kombinované studium)
Učitelství náboženství pro základní školy (kombinované studium)
Dále připravujeme:
Psychoterapie a inovace v sociální práci (i kombinované studium)* – prosím sledujte www.cmtf.upol.cz

Doktorské studium
Biblická teologie (i kombinované studium)
Praktická teologie (i kombinované studium)
Sociální a spirituální determinanty zdraví (i kombinované studium)
Systematická teologie a křesťanská filozofie (i kombinované studium)

* Studijní program bude realizován pouze v případě udělení akreditace NAU. Aktuální informace najdete na webu CMTF UP 
a webu studuj.upol.cz.

** Studijní program bude realizován pouze v případě schválení RVH UP. Aktuální informace najdete na webu CMTF UP 
a webu studuj.upol.cz.

*** Studijní program je realizován ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP, na kterou se podávají přihlášky.
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Termíny podání přihlášky

do 15. 3. 2020 bakalářské, magisterské a navazující magisterské studijní programy
30. 4. 2020 bakalářský program Charitativní a sociální práce – PS, KS (1. kolo)*
 bakalářský program Mezinárodní sociální a humanitární práce – PS (1. kolo)*
31. 5. 2020 doktorské studium
15. 6. – 31. 7. 2020 bakalářský program Charitativní a sociální práce – PS, KS (2. kolo)*
 bakalářský program Mezinárodní sociální a humanitární práce – PS (2. kolo)*

* Tyto bakalářské studijní programy jsou realizovány ve spolupráci s CARITAS – Vyšší odbornou školou sociální Olomouc, 
elektronickou přihlášku je tedy nutno podat ve stejném termínu i na tuto školu (více na www.caritas-vos.cz)

Termíny přijímacích zkoušek

1.–3. 6. 2020 bakalářský program Charitativní a sociální práce – PS, KS (1. kolo)**
 bakalářský program Mezinárodní sociální a humanitární práce – PS (1. kolo)**
8.–11. 6. 2020 doktorské studium
12.–20. 6. 2020 bakalářské, magisterské a navazující magisterské studijní programy
25.–26. 8. 2020 bakalářský program Charitativní a sociální práce – PS, KS (2. kolo)**
 bakalářský program Mezinárodní sociální a humanitární práce – PS (2. kolo)**

** Přijímací zkoušky na tyto bakalářské studijní programy se konají na CARITAS – Vyšší odborné škole sociální Olomouci 
(www.caritas-vos.cz), která je ve spolupráci s CMTF zajišťuje.

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením:

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 690 Kč je nutné uhradit ihned po volbě studijního programu, 
podrobnosti o způsobu platby a platební údaje jsou uvedeny v e-přihlášce. Tento poplatek je nevratný. Pouze úspěšnou 
úhradou poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením se má za to, že uchazeč přihlášku ke studiu doručil. 

Více informací na www.studuj.upol.cz a také na DNECH OTEVŘENÝCH DVEŘÍ UP v pátek 6. prosince 2019 a v sobotu 
18. ledna 2020, vždy od 8.00 do 14.00, v budově Cyrilometodějské teologické fakulty UP (Univerzitní 22). 

Na studijním oddělení fakulty referentky poskytnou informace o otevíraných studijních programech a administrativních 
záležitostech souvisejících s přijímacím řízením. 

Zástupci Katedry křesťanské sociální práce poskytnou informace o bakalářských studijních programech Charitativní 
a sociální práce a Mezinárodní sociální a humanitární práce, které jsou realizovány ve spolupráci s CARITAS – Vyšší od-
bornou školou sociální Olomouc, a na ně navazujícím magisterském studiu Charitativní a sociální práce.


