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Máte zájem o studium v akademickém roce 2023/2024? Na některé studijní programy běží ještě   dodatečné přijímací
řízení.  Přihlášky lze podávat do 15.8. 2023.

Na   Fakultě humanitních studií  je nyní otevřeno čtrnáct navazujících magisterských studijních programů z humanitní
a společenskovědní oblasti, z nichž některé jsou více teoretické a jiné jsou zaměřeny spíše na praktickou aplikaci.
Navazující magisterské programy jsou otevřené i pro uchazeče z jiných fakult a vysokých škol.

Studium v češtině
Délka studia 2 roky

Termín přihlášek 31. 3. 2023

  Dějiny moderní evropské kultury  (prezenční)   více o programu

  Genderová studia  (prezenční)   více o programu
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  Genderová studia  (kombinované)

  Historická sociologie  (prezenční)
  Historická sociologie  (kombinované)

  více o programu

  Antropologická studia   (prezenční)   více o programu

  Orální historie - soudobé dějiny   (prezenční)
  Orální historie - soudobé dějiny   (kombinované)

  více o programu

  Sociální a kulturní ekologie  (prezenční)   více o programu

  Elektronická kultura a sémiotika  (prezenční)   více o programu

  Filosofie v kontextu humanitních věd  (prezenční)   více o programu

  Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických
organizacích se specializací Řízení  (prezenční a
kombinované)
  Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických
organizacích se specializací Supervize  (kombinované)

  více o programu

  více o programu

  Studia občanské společnosti  (prezenční)
  Studia občanské společnosti  (kombinované)

  více o programu

  Teoreticko-výzkumná psychologie   (prezenční)   více o programu

Dodatečné přijímací řízení
Dodatečné přijímací řízení vyhlásily následující studijní programy:

Přihlášky do:

  Elektronická kultura a sémiotika   Více o programu 15. 8. 2023

  Orální historie - soudobé dějiny
(prezenční)
  Orální historie - soudobé dějiny
(kombinovaná)

  Více o programu 15. 8. 2023

  Historická sociologie (prezenční)
  Historická sociologie (kombinovaná)

  Více o programu 15. 8. 2023

  Sociální a kulturní ekologie   Více o programu 15. 8. 2023

  Studia občanské společnosti
(prezenční)
  Studia občanské společnosti
(kombinovaná)

  Více o programu 15. 8. 2023

Sběr příloh (Orální historie - soudobé dějiny, Historická sociologie, Sociální a kulturní ekologie, Studia občanské
společnosti) do: 31. 8. 2023

Přijímací zkouška (Elektronická kultura a sémiotika): od 1. 9. do 8. 9. 2023

Studium v cizím jazyce
Délka studia 2 roky

Termín přihlášek podle jednotlivých programů

Přihlášky do:

  Gender Studies  (studium v AJ)   více o programu 28. 2. 2023

  Historical Sociology  (studium v AJ)   více o programu 28. 2. 2023

  Deutsche und französische
Philosophie  (studium v NJ)

  více o programu 31. 7. 2023
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