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 Přehled přípravných programů pro studium na VŠ  
 

 

Fakulta Název kurzu Délka kurzu Poplatek, zápisné 

1. lékařská fakulta Přípravný kurz pro studium medicíny - typ A 2 semestry 7 000 Kč  

 

Přípravný kurz pro studium medicíny - typ B 

 

2 semestry 5 000 Kč  

Lékařská fakulta v 

Plzni 

 

 

 

Přípravný kurz pro uchazeče o studium 

Všeobecného a Zubního lékařství - elektronický 

2 semestry 4 000 Kč  

Přípravný kurz pro uchazeče o studium 

Všeobecného a Zubního lékařství - kombinovaný 

2 semestry 7 000 Kč  

Přípravný kurz pro uchazeče o studium 

Všeobecného a Zubního lékařství - prezenční 

2 semestry 

 

 

6 000 Kč 

 

Lékařská fakulta 

v Hradci Králové 

 

Přípravný kurz 2 semestry 5 000 Kč 

Matematicko – 

fyzikální fakulta 
Matematika-přípravný kurz pro středoškoláky k 

maturitě a studiu na vysoké škole 

2 semestry 1 500 Kč 

Ústav jazykové a 

odborné přípravy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomaturitní roční program pro české studenty s 

rozšířenou výukou cizího jazyka v rozsahu 37 

vyučovacích hodin týdně 

2 semestry 

 

48 000 Kč 

 

Přípravný dvousemestrální program ke studiu 

bakalářských oborů na českých vysokých školách 

pro studenty z Vietnamu v rozsahu 25 vyučovacích 

hodin týdně 

2 semestry 3 690 EUR 

Přípravný dvousemestrální program ke studiu 

bakalářských oborů na českých vysokých školách se 

zaměřením na biomedicínské a přírodovědné obory 

v rozsahu 35 vyučovacích hodin týdně 

2 semestry 5 140 EUR 

Přípravný dvousemestrální program ke studiu 

bakalářských oborů na českých vysokých školách se 

zaměřením na ekonomické obory v angličtině 

v rozsahu 35 vyučovacích hodin týdně 
 

2 semestry 6 180 EUR 
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Ústav jazykové a 

odborné přípravy 

 

Přípravný dvousemestrální program ke studiu 

bakalářských oborů na českých vysokých školách se 

zaměřením na ekonomické obory v rozsahu 35 

vyučovacích hodin týdně 

2 semestry 5 770 EUR 

Přípravný dvousemestrální program ke studiu 

bakalářských oborů na českých vysokých školách se 

zaměřením na humanitní obory v rozsahu 35 

vyučovacích hodin týdně 

 

 

 

2 semestry 

 

5 770 EUR 

Přípravný dvousemestrální program ke studiu 

bakalářských oborů na českých vysokých školách se 

zaměřením na technické obory v angličtině 

v rozsahu 35 vyučovacích hodin týdně  

2 semestry 6 180 EUR 

Přípravný dvousemestrální program ke studiu 

bakalářských oborů na českých vysokých školách se 

zaměřením na technické obory v rozsahu 35 

vyučovacích hodin týdně 

2 semestry 5 140 EUR 

Přípravný dvousemestrální program ke studiu 

bakalářských oborů na českých vysokých školách se 

zaměřením na umělecké obory v rozsahu 35 

vyučovacích hodin týdně 

2 semestry 5 770 EUR 

Přípravný dvousemestrální program ke studiu na 

českých vysokých školách (zejména v bakalářských 

oborech se specializací na ekonomii a management) 

se zaměřením na studenty s typologicky odlišným 

mateřským jazykem v rozsahu 35 vyučovacích hodin 

týdně 

2 semestry 5 770 EUR 

Přípravný program ke studiu na lékařských 

fakultách pro české studenty v rozsahu 25 

vyučovacích hodin týdně 

2 semestry 35 100 Kč 

Přípravný třísemestrální program ke studiu 

bakalářských oborů na českých vysokých školách se 

zaměřením na medicínské, veterinární, 

farmaceutické, ekonomické a technické obory v 

angličtině v rozsahu 35 vyučovacích hodin týdně 

2 semestry 8 580 EUR 

Dvouletý program jazykové a odborné přípravy na 

české vysoké školy 

2 semestry 8 680 EUR 
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1. lékařská fakulta  
 

Název: Přípravný kurz pro studium medicíny - typ A 

 

Charakteristika programu: Studium nemá profesní charakter, po jeho ukončení je vydáváno 

Osvědčení o absolvování kurzu. Lichý týden - přednášky z fyziky a chemie a sudý týden - 

přednášky z biologie a latiny. 

 

Časový a obsahový plán programu:  ano 

 

Podmínky přijímání zájemců:  není uvedeno 

Podmínky absolvování programu:  jiné 

Certifikace:     osvědčení o absolvování programu 

  

Garant programu:     Mgr. Richard Buchal 

Pracoviště garantující program:  Děkanát 

Pracoviště zajišťující uskutečnění:  Fyziologický ústav 1. LF UK v Praze 

  

 

Otevírán v akad. roce:   2018/2019 

Zahájení:     zimní semestr 

Délka programu (v semestrech):  2 

Rozsah:     64 (v hodinách celkem) 

Dny uskutečňování výuky:   pondělí - úterý 

  

Výše úplaty:     7 000 Kč / program (poplatek za přihlášku) 

  

Adresa pro doručení přihlášky:  1. LF UK, Kateřinská 32, Praha 2, 121 08 

Pracoviště, kam doručit přihlášku:  Studijní oddělení 

Kontaktní osoba:     Mgr. Jana Zaspalová 

E-mail:     jzasp@lf1.cuni.cz 

Telefon:     224 964 201 

Podrobnosti k přijímání do programu: Bankovní spojení pro platbu je uvedeno v SISu 

po podání přihlášky. Poplatek za kurz musí být 

uhrazen pod VS, který je totožný s ID přihlášky. 

Pokud nebude u platby správně vyplněn VS a SS, 

platba se nepřiřadí k přihlášce a přihláška nebude 

zaregistrovaná. 

 

Název: Přípravný kurz pro studium medicíny - typ B 

 

Charakteristika programu: Studium nemá profesní charakter, po jeho ukončení je vydáváno 

Osvědčení o absolvování kurzu. Kurz probíhá 1x za měsíc v sobotu od 8.30 do 13.30 hod. (s 

15 minutovými přestávkami mezi předměty), přednášky - z fyziky, chemie a biologie. Kurz B 

je vhodný pro mimopražské zájemce. 

 

Časový a obsahový plán programu:  ano 

 

Podmínky přijímání zájemců:  není uvedeno 

Podmínky absolvování programu:  jiné 

https://www.lf1.cuni.cz/certifikat-o-absolvovani-pripravneho-kurzu
https://www.lf1.cuni.cz/certifikat-o-absolvovani-pripravneho-kurzu
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Certifikace:     osvědčení o absolvování programu 

  

Garant programu:     Mgr. Richard Buchal 

Pracoviště garantující program:  Děkanát 

Pracoviště zajišťující uskutečnění:  Fyziologický ústav 1. LF UK v Praze 

  

 

Otevírán v akad. roce:   2018/2019 

Zahájení:     zimní semestr 

Délka programu (v semestrech):  2 

Rozsah:     64 (v hodinách celkem) 

Dny uskutečňování výuky:   pondělí - úterý 

  

Výše úplaty:     5 000 Kč / program (poplatek za přihlášku) 

  

Adresa pro doručení přihlášky:  1. LF UK, Kateřinská 32, Praha 2, 121 08 

Pracoviště, kam doručit přihlášku:  Studijní oddělení 

Kontaktní osoba:     Mgr. Jana Zaspalová 

E-mail:     jzasp@lf1.cuni.cz 

Telefon:     224 964 201 

Podrobnosti k přijímání do programu: Bankovní spojení pro platbu je uvedeno v SISu 

po podání přihlášky. Poplatek za kurz musí být 

uhrazen pod VS, který je totožný s ID přihlášky. 

Pokud nebude u platby správně vyplněn VS a SS, 

platba se nepřiřadí k přihlášce a přihláška nebude 

zaregistrovaná. 

 

Lékařská fakulta v Plzni  
  

Název: Přípravný kurz pro uchazeče o studium Všeobecného a Zubního lékařství - 

elektronický 

 

Charakteristika programu: Uchazeči formou distančního studia opakují středoškolskou 

chemii, fyziku a biologii, zkouší vyplňovat testy, které jsou podobné těm, které jsou u 

přijímacích zkoušek. 

 

Časový a obsahový plán programu:  ano 

 

Podmínky přijímání zájemců:  Vyplnění přihlášky a zaplacení poplatku 

Podmínky absolvování programu:  jiné 

Certifikace:     osvědčení o absolvování programu 

  

Garant programu:     prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. 

Pracoviště garantující program:  Oddělení výuky a aplikací výpočetní techniky 

Pracoviště zajišťující uskutečnění:  Oddělení výuky a aplikací výpočetní techniky 

 

Otevírán v akad. roce:   2018/2019 

Zahájení:     zimní semestr 

Délka programu (v semestrech):  2 



7 
 

Rozsah:     80 (v hodinách celkem) 

Dny uskutečňování výuky:   - 

  

Výše úplaty:     4 000 Kč / program (poplatek za přihlášku) 

  

Adresa pro doručení přihlášky:  Husova 3, Plzeň 30100 

Pracoviště, kam doručit přihlášku:  Studijní oddělení 

Kontaktní osoba:     Mgr. Martina Buriánková 

E-mail:     martina.buriankova@lfp.cuni.cz 

Telefon:     377 593 430 

Podrobnosti k přijímání do programu: - 

 

Název: Přípravný kurz pro uchazeče o studium Všeobecného a Zubního lékařství - 

kombinovaný 

 

Charakteristika programu: Uchazeči kombinací prezenčního a elektronického studia 

opakují středoškolskou chemii, fyziku a biologii, zkouší vyplňovat testy, které jsou podobné 

těm, které jsou u přijímacích zkoušek.  

 

Časový a obsahový plán programu:  ano 

 

Podmínky přijímání zájemců:  Vyplnění přihlášky a zaplacení poplatku 

Podmínky absolvování programu:  jiné 

Certifikace:     osvědčení o absolvování programu 

  

Garant programu:     prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. 

Pracoviště garantující program:  Oddělení výuky a aplikací výpočetní techniky 

Pracoviště zajišťující uskutečnění:  Oddělení výuky a aplikací výpočetní techniky 

  

 

Otevírán v akad. roce:   2018/2019 

Zahájení:     zimní semestr 

Délka programu (v semestrech):  2 

Rozsah:     80 (v hodinách celkem) 

Dny uskutečňování výuky:   - 

  

Výše úplaty:     7 000 Kč / program (poplatek za přihlášku) 

  

Adresa pro doručení přihlášky:  Husova 3, Plzeň 30100 

Pracoviště, kam doručit přihlášku:  Studijní oddělení 

Kontaktní osoba:     Mgr. Martina Buriánková 

E-mail:     martina.buriankova@lfp.cuni.cz 

Telefon:     377 593 430 

Podrobnosti k přijímání do programu: na kurz je možné se hlásit průběžně 

 

Název: Přípravný kurz pro uchazeče o studium Všeobecného a Zubního lékařství - 

prezenční 
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Charakteristika programu: Tematický plán – chemie 

repetitorium středoškolské chemie se zaměřením na studium medicíny, přehled obecné a 

anorganické chemie, chemické výpočty, přehled organické chemie a biochemie 

Tematický plán – biologie 

úvod do biologie, význam a třídění biologických věd, obecná biologie, náplň a vztah k 

medicíně, struktura živých soustav, chemické složení živých soustav, struktura nebuněčných 

forem živých soustav, struktura buňky, živočišné tkáně a orgány vybraných skupin živočichů 

vč. člověka, funkce a individuální vývoj živých soustav, metabolismus, biosyntéza 

nukleových kyselin a bílkovin, životní funkce virů, životní funkce buněk prokaryotického a 

eukaryotického typu, životní funkce a individuální vývoj živočichů vč. člověka, dědičnost a 

proměnlivost, cytologické základy dědičnosti, základní genetické pojmy, Mendelovy zákony, 

genetické aspekty pohlavního rozmnožování, genetické zákonitosti v populacích, dědičnost 

kvantitativních znaků, mutační změny genotypu, dědičnost u virů a bakterií, dědičnost u 

člověka, somatologie (se zaměřením na člověka, funkční morfologie tkání, pohybový systém, 

přehled svalů těla, krev a systém krevního oběhu, systém dýchání, systém trávicí, 

termoregulace, močový a pohlavní systém, řízení činnosti organismu, látkové řízení, nervové 

řízení činnosti organismu, nervový systém, kožní systém 

Tematický plán – fyzika 

Jednotky a veličiny, SI soustava, mechanika tuhých těles, mechanika kapalin a plynů, 

termika, elektřina a magnetismus, vlnění a akustika, optika, radioaktivita, ionizující záření 

 

Časový a obsahový plán programu:  ano 

 

Podmínky přijímání zájemců:  Vyplnění přihlášky a zaplacení poplatku 

Podmínky absolvování programu:  jiné 

Certifikace:     osvědčení o absolvování programu 

  

Garant programu:     prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. 

Pracoviště garantující program:  Oddělení výuky a aplikací výpočetní techniky 

Pracoviště zajišťující uskutečnění:  Oddělení výuky a aplikací výpočetní techniky 

 

Otevírán v akad. roce:   2018/2019 

Zahájení:     letní semestr 

Délka programu (v semestrech):  2 

Rozsah:     72 (v hodinách celkem) 

Dny uskutečňování výuky:   - 

  

Výše úplaty:     6 000 Kč / program 
  

Adresa pro doručení přihlášky:  Husova 3, Plzeň 30100 

Pracoviště, kam doručit přihlášku:  Studijní oddělení 

Kontaktní osoba:     Mgr. Martina Buriánková 

E-mail:     martina.buriankova@lfp.cuni.cz 

Telefon:     377 593 430 

Podrobnosti k přijímání do programu: - 
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Lékařská fakulta v Hradci Králové 

 

Název: Přípravný kurz 

 

Charakteristika programu: Příprava v oblastech somatologie, biologie, chemie a fyziky 

 

Časový a obsahový plán programu:  ano 

 

Podmínky přijímání zájemců:  není stanoveno 

Podmínky absolvování programu:  nejsou stanoveny 

Certifikace:     osvědčení o absolvování programu 

  

Garant programu:     doc. MUDr. Alena Stoklasová, CSc. 

Pracoviště garantující program:  Děkanát - Lékařská fakulta UK v Hradci Králové 

Pracoviště zajišťující uskutečnění:  Děkanát - Lékařská fakulta UK v Hradci Králové 

 

Otevírán v akad. roce:   2018/2019 

Zahájení:     zimní semestr 

Délka programu (v semestrech):  2 

Rozsah:     90 (v hodinách celkem) 

Dny uskutečňování výuky:   sobota 

  

Výše úplaty:     5 000 Kč / program 
  

Adresa pro doručení přihlášky:  - 

Pracoviště, kam doručit přihlášku:  Děkanát 

Kontaktní osoba:     Ing. Eva Faistová 

E-mail:     FaistovaE@lfhk.cuni.cz 

Telefon:     495 816 220 

Podrobnosti k přijímání do programu: Účet: 198592792/0300  

Variabilní symbol: vygenerované číslo 

elektronické přihlášky 

Specifický symbol: 83080 

IBAN: CZ46 0300 0000 0001 9859 2792 

ČSOB, a. s., Hradec Králové 

Elektronickou přihlášku není třeba tisknout a 

posílat. 

Přihlášky ke kterým do 21. 9. 2018 nedojde 

platba za přípravný kurz, budou vyřazeny. 

Děti zaměstnanců LF a FN HK zašlou potvrzení o 

zaměstnání rodičů poštou na studijní oddělení 

(Lékařská fakulta UK, studijní oddělení, Šimkova 

870, 50038 Hradec Králové) nebo oskenují jako 

přílohu k přihlášce. V tomto případě je poplatek 

2500 Kč. 
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Matematicko – fyzikální fakulta 
 
 Název: Matematika - přípravný kurz pro středoškoláky k maturitě a studiu na vysoké 

škole 

 

Charakteristika programu: V průběhu lekcí budou řešeny příklady z příslušného tématu a 

příklady podle přání a zájmu účastníků. Program kurzu je sestaven z níže uvedených partií 

středoškolské matematiky. 

 

Časový a obsahový plán programu:   

16. 1. Lineární rovnice a jejich soustavy, kvadratické rovnice, 

lineární a kvadratické nerovnice, lineární a kvadratické funkce 

23. 1. Lineární rovnice a jejich soustavy, kvadratické rovnice, 

lineární a kvadratické nerovnice, lineární a kvadratické funkce 

30. 1. Kombinatorika 

6. 2. Komplexní čísla x) 

13. 2. Komplexní čísla x) 

20. 2. Goniometrické funkce, goniometrické 

rovnice, trigonometrie 

27. 2. Goniometrické funkce, goniometrické 

rovnice, trigonometrie 

3. 3. Planimetrie, množiny bodů dané vlastnosti 

13. 3. Shodná zobrazení, stejnolehlost, podobnost 

20. 3. Analytická geometrie lineárních útvarů 

27. 3. Kuželosečky 

3. 4. Stereometrie 

10. 4. Posloupnosti, limita posloupnosti, nekonečná 

geometrická řada 

17. 4. Posloupnosti, limita posloupnosti, nekonečná 

geometrická řada 

24. 4. Exponenciální a logaritmické funkce a rovnice 

x) Tato lekce bude přednášena dvakrát vzhledem k jarním prázdninám v Praze. 

 

Podmínky přijímání zájemců:  Středoškolští studenti. 

Podmínky absolvování programu:  není stanoveno 

Certifikace:     osvědčení o absolvování programu 

  

Garant programu:     RNDr. Jana Hromadová, Ph.D. 

Pracoviště garantující program:  Katedra didaktiky matematiky 

Pracoviště zajišťující uskutečnění:  Katedra didaktiky matematiky 

 

Otevírán v akad. roce:   2018/2019 

Zahájení:     zimní semestr 

Délka programu (v semestrech):  2 

Rozsah:     23 (v hodinách celkem) 

Dny uskutečňování výuky:   středa 

  

Výše úplaty:     1 500 Kč 

  

Adresa pro doručení přihlášky:  Ke Karlovu 3/2027, 121 16 Praha 2 
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Pracoviště, kam doručit přihlášku:  Studijní oddělení 

Kontaktní osoba:     Andrea Kadlecová 

E-mail:     andrea.kadlecova@mff.cuni.cz 

Telefon:     951 551 262 

Podrobnosti k přijímání do programu: Úplata za kurz bude zaplacena na účet č. 

21210277/0100, variabilní symbol je 4, 

specifický symbol je rodné číslo bez lomítka. 

 

Ústav jazykové a odborné přípravy 
 

Název: Pomaturitní přípravný roční kurz pro české studenty ke studiu na VŠ v rozsahu 

20 vyučovacích hodin týdně 

 

Charakteristika programu: Příprava českých studentů k úspěšnému složení přijímacích 

zkoušek na VŠ. Příprava na studium oborů: všeobecné lékařství, zubní lékařství, veterinární 

lékařství, farmacie a další přírodovědné obory – biologie, chemie, fyzika. 

 

Časový a obsahový plán programu: 17 hod. týdně – odborné předměty, 3 hod. týdně 

AJ 

 

Podmínky přijímání zájemců:  Dokončené úplné SŠ vzdělání 

Podmínky absolvování programu:  písemný test 

Certifikace:     osvědčení o absolvování programu 

  

Garant programu:     Mgr. Karel Cejnar 

Pracoviště garantující program:  Středisko Dobruška 

Pracoviště zajišťující uskutečnění:  Středisko Dobruška 

 

Otevírán v akad. roce:   2018/2019 

Zahájení:     zimní semestr 

Délka programu (v semestrech):  2 

Rozsah:     615 (v hodinách celkem) 

Dny uskutečňování výuky:   pondělí - čtvrtek 

  

Výše úplaty:     25 600 Kč  

  

Adresa pro doručení přihlášky: Elektronicky na níže uvedených webových 

stránkách http:/ujop.cuni.cz/kurz/priprava-ke-studiu-na-

lekarskych-fakultach 
Pracoviště, kam doručit přihlášku:  - 

Kontaktní osoba:     Mgr. Karel Cejnar 

E-mail:     karel.cejnar@ujop.cuni.cz 

Telefon:     494 623 001 

Podrobnosti k přijímání do programu: Průběžný příjem přihlášek v průběhu akad. roku 

 

Název: Pomaturitní roční program pro české studenty s rozšířenou výukou cizího 

jazyka v rozsahu 37 vyučovacích hodin týdně 
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Charakteristika programu: Výuka českých studentů (pomaturantů). Příprava k úspěšnému 

složení mezinárodně uznávaných certifikátů z AJ, výuka AJ s důrazem na medicínskou 

terminologii. Příprava v oborech biologie, chemie, fyzika, terminologie z oborů lékařství, 

farmacie a přírodovědných oborů. 

 

Časový a obsahový plán programu: 17 hod. týdně – odborné předměty, 20 hod. týdně 

AJ 

Podmínky přijímání zájemců:  Dokončené úplné SŠ vzdělání 

Podmínky absolvování programu:  písemný test 

Certifikace:     osvědčení o absolvování programu 

  

Garant programu:     Mgr. Karel Cejnar 

Pracoviště garantující program:  Středisko Dobruška 

Pracoviště zajišťující uskutečnění:  Středisko Dobruška 

 

Otevírán v akad. roce:   2018/2019 

Zahájení:     zimní semestr 

Délka programu (v semestrech):  2 

Rozsah:     1250 (v hodinách celkem) 

Dny uskutečňování výuky:   pondělí - pátek 

  

Výše úplaty:     48 000 Kč  

  

Adresa pro doručení přihlášky: Elektronicky na níže uvedených webových 

stránkách -  http:/ujop.cuni.cz/kurz/priprava-ke-studiu-na-

lekarskych-fakultach 
Pracoviště, kam doručit přihlášku:  - 

Kontaktní osoba:     Mgr. Karel Cejnar 

E-mail:     karel.cejnar@ujop.cuni.cz 

Telefon:     494 623 001 

Podrobnosti k přijímání do programu: Průběžný příjem přihlášek v průběhu akad. roku 

 

Název: Přípravný dokupovací dvousemestrální program k bakalářskému studiu na 

českých vysokých školách se zaměřením na technické, přírodovědné obory 

a medicínu v rozsahu 25 vyučovacích hodin týdně 

 

Charakteristika programu: Program obsahuje intenzivní výuku češtiny v rozsahu 25 hodin 

týdně, studenti si mohou na začátku semestru dokoupit odborné předměty podle vlastního 

výběru 

 

Časový a obsahový plán programu: 25 hodin český jazyk týdně + dokoupené odborné 

předměty 

Podmínky přijímání zájemců:  Dokončené úplné SŠ vzdělání 

Podmínky absolvování programu:  nejsou stanoveny 

Certifikace:     osvědčení o absolvování programu 

  

Garant programu:     Mgr. Dana Nevrklová 

Pracoviště garantující program:  Středisko Liberec 

Pracoviště zajišťující uskutečnění:  Středisko Liberec 
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Otevírán v akad. roce:   2018/2019 

Zahájení:     zimní semestr 

Délka programu (v semestrech):  2 

Rozsah:     900 (v hodinách celkem) 

Dny uskutečňování výuky:   pondělí - pátek 

  

Výše úplaty:     3 690 EUR 

  

Adresa pro doručení přihlášky: Elektronicky na níže uvedených webových 

stránkách -  http://ujop.cuni.cz/strediska/liberec 

Pracoviště, kam doručit přihlášku:  - 

Kontaktní osoba:     Mgr. Dana Nevrklová 

E-mail:     dana.nevrklova@ujop.cuni.cz 

Telefon:     485 105 024 

Podrobnosti k přijímání do programu: - 

 

Název: Přípravný dvousemestrální kurz češtiny ke studiu bakalářských nebo 

magisterských oborů na českých vysokých školách v rozsahu 20 

vyučovacích hodin týdně 

 

Charakteristika programu: Příprava zahraničních studentů na studium na českých VŠ v 

češtině a dosažení jazykové úrovně B2 SERR, studenti se mohou navíc přihlásit i na vybrané 

odborné humanitní nebo umělecké předměty podle svého zaměření. Cílovou skupinou jsou 

zahraniční studenti bez znalosti českého jazyka, kteří chtějí pokračovat ve studiu na českých 

VŠ 

 

Časový a obsahový plán programu: 20 hodin týdně + vybrané odborné předměty 

podle zaměření 

Podmínky přijímání zájemců: Dokončené úplné SŠ vzdělání, nebo dokončené 

VŠ vzdělání bakalářského stupně. 

Podmínky absolvování programu:  závěrečná zkouška 

Certifikace:     osvědčení o absolvování programu 

  

Garant programu:     PhDr. Zdeňka Malá 

Pracoviště garantující program:  Středisko Praha - Krystal 

Pracoviště zajišťující uskutečnění:  Středisko Praha - Krystal 

 

Otevírán v akad. roce:   2018/2019 

Zahájení:     zimní semestr 

Délka programu (v semestrech):  2 

Rozsah:     700 (v hodinách celkem) 

Dny uskutečňování výuky:   pondělí - pátek 

  

Výše úplaty:     3 690 EUR 

  

Adresa pro doručení přihlášky: Elektronicky na níže uvedených webových 

stránkách -  http://ujop.cuni.cz/cestina-odborne-predmety-

podle-vlastniho-vyberu 
Pracoviště, kam doručit přihlášku:  - 

Kontaktní osoba:     Věra Jiřínská 

http://ujop.cuni.cz/strediska/liberec
http://ujop.cuni.cz/cestina-odborne-predmety-podle-vlastniho-vyberu
http://ujop.cuni.cz/cestina-odborne-predmety-podle-vlastniho-vyberu
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E-mail:     studujop@ujop.cuni.cz 

Telefon:     224 990 420 

Podrobnosti k přijímání do programu: - 

 

Název: Přípravný dvousemestrální program ke studiu bakalářských oborů na českých 

vysokých školách pro studenty z Vietnamu v rozsahu 25 vyučovacích 

hodin týdně 

 

Charakteristika programu: Program je určen pro studenty z Vietnamu, kteří chtějí studovat 

technické obory. Program obsahuje 30 hodin českého jazyka (10 týdnů). V 1. semestru 

absolvují studenti 25 hodin ČJ a odborné terminologie. Ve 2. semestru je zařazeno 20 hodin 

ČJ a 5 hodin odborných předmětů. 

 

Časový a obsahový plán programu: 1. semestr 25 hodin týdně – český jazyk, 2. 

semestr 20 hodin český jazyk + 5 hodin odborné 

předměty 

Podmínky přijímání zájemců:  Dokončené úplné SŠ vzdělání 

Podmínky absolvování programu:  nejsou stanoveny 

Certifikace:     osvědčení o absolvování programu 

  

Garant programu:     Mgr. Dana Nevrklová 

Pracoviště garantující program:  Středisko Liberec 

Pracoviště zajišťující uskutečnění:  Středisko Liberec 

 

Otevírán v akad. roce:   2018/2019 

Zahájení:     zimní semestr 

Délka programu (v semestrech):  2 

Rozsah:     900 (v hodinách celkem) 

Dny uskutečňování výuky:   pondělí - pátek 

  

Výše úplaty:     3 690 EUR 

  

Adresa pro doručení přihlášky: Elektronicky na níže uvedených webových 

stránkách -  http://ujop.cuni.cz/strediska/liberec 

Pracoviště, kam doručit přihlášku:  - 

Kontaktní osoba:     Mgr. Dana Nevrklová 

E-mail:     dana.nevrklova@ujop.cuni.cz 

Telefon:     485 105 024 

Podrobnosti k přijímání do programu: - 

 

Název: Přípravný dvousemestrální program ke studiu bakalářských oborů na českých 

vysokých školách se zaměřením na biomedicínské a přírodovědné 

obory v rozsahu 35 vyučovacích hodin týdně 

 

Charakteristika programu: Příprava zahraničních studentů na studium na českých VŠ v 

češtině a dosažení jazykové úrovně B2 SERR, příprava na studium oborů: specializace ve 

zdravotnictví – biomedicínské obory, přírodovědné obory – geologie, chemie, biologie, 

ekologie, zemědělství. Cílovou skupinou jsou zahraniční studenti bez znalosti českého 

jazyka, případně s malou znalostí češtiny, kteří chtějí pokračovat ve studiu na českých VŠ. 

 

http://ujop.cuni.cz/strediska/liberec
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Časový a obsahový plán programu: 35 hodin týdně (15–24 hodin týdně čeština a 12– 

20 hodin týdně odborné předměty podle 

semestrů) 

Podmínky přijímání zájemců:  Dokončené úplné SŠ vzdělání 

Podmínky absolvování programu:  závěrečná zkouška 

Certifikace:     osvědčení o absolvování programu 

  

Garant programu:     Mgr. Petr Hála, Mgr. Dana Nevrklová 

Pracoviště garantující program:  Středisko Liberec, Středisko Mariánské Lázně 

Pracoviště zajišťující uskutečnění:  Středisko Liberec, Středisko Mariánské Lázně 

 

Otevírán v akad. roce:   2018/2019 

Zahájení:     zimní semestr 

Délka programu (v semestrech):  2 

Rozsah:     1110 (v hodinách celkem) 

Dny uskutečňování výuky:   pondělí - pátek 

  

Výše úplaty:     5 140 EUR 

  

Adresa pro doručení přihlášky: Elektronicky na níže uvedených webových 

stránkách -  http://ujop.cuni.cz/kurz/medicina-a-prirodni-

vedy 
Pracoviště, kam doručit přihlášku:  - 

Kontaktní osoba:     Mgr. Klára Kosová 

E-mail:     studref3@ujop.cuni.cz 

Telefon:     224 990 455 

Podrobnosti k přijímání do programu: Cena je platná pro Středisko Mariánské Lázně. 

Ceny platné pro Středisko Liberec: 

1. Standardní kurz (obsahuje výuku češtiny a 

odborných předmětů): 4 640 EUR 

2. Intenzivní čeština (obsahuje intenzivní výuku 

češtiny): 3 690 EUR 

 

Název: Přípravný dvousemestrální program ke studiu bakalářských oborů na českých 

vysokých školách se zaměřením na ekonomické obory v angličtině 

v rozsahu 35 vyučovacích hodin týdně 

 

Charakteristika programu: Příprava zahraničních studentů ke studiu ekonomických oborů 

bakalářského studia na VŠ. Příprava na přijímací zkoušky na VŠ. 

 

Časový a obsahový plán programu: 2 semestry, 35 vyučovacích hodin týdně – 

matematika, odborná angličtina, obecná 

angličtina, čeština, informatika 

Podmínky přijímání zájemců:  Dokončené úplné SŠ vzdělání 

Podmínky absolvování programu:  závěrečná zkouška 

Certifikace:     osvědčení o absolvování programu 

  

Garant programu:     Ing. Daniela Vlková 

Pracoviště garantující program:  Středisko Poděbrady 

Pracoviště zajišťující uskutečnění:  Středisko Poděbrady 

http://ujop.cuni.cz/kurz/medicina-a-prirodni-vedy
http://ujop.cuni.cz/kurz/medicina-a-prirodni-vedy
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Otevírán v akad. roce:   2018/2019 

Zahájení:     zimní semestr 

Délka programu (v semestrech):  2 

Rozsah:     1155 (v hodinách celkem) 

Dny uskutečňování výuky:   pondělí - pátek 

  

Výše úplaty:     6 180 EUR 

  

Adresa pro doručení přihlášky: Elektronicky na níže uvedených webových 

stránkách -    http://ujop.cuni.cz/en/course/economics-

pre-programme?from=3 
Pracoviště, kam doručit přihlášku:  - 

Kontaktní osoba:     Věra Jiřínská 

E-mail:     studujop@ujop.cuni.cz 

Telefon:     224 990 420 

Podrobnosti k přijímání do programu: - 

 

Název: Přípravný dvousemestrální program ke studiu bakalářských oborů na českých 

vysokých školách se zaměřením na ekonomické obory v rozsahu 35 

vyučovacích hodin týdně 

 

Charakteristika programu: Příprava zahraničních studentů na studium na českých VŠ v 

češtině a dosažení jazykové úrovně B2 SERR, příprava na studium oborů: ekonomie, 

management, mezinárodní obchod, podniková ekonomika a management a další ekonomicky 

zaměřené obory. Cílovou skupinou jsou zahraniční studenti bez znalosti českého jazyka, kteří 

chtějí pokračovat ve studiu na českých VŠ. 

 

Časový a obsahový plán programu: 35 hodin týdně (17–21 hodin týdně čeština a 14–

18 hodin týdně odborné předměty – podle 

konkrétního podoboru a v závislosti na semestru)  

Podmínky přijímání zájemců: Dokončené úplné SŠ vzdělání., dosažený věk 16 

let. 

Podmínky absolvování programu:  závěrečná zkouška 

Certifikace:     osvědčení o absolvování programu 

  

Garant programu:     PhDr. Richard Vacula, Ph.D., Ing. Daniela 

Vlková 

Pracoviště garantující program:  Středisko Poděbrady, středisko Praha - Hostivař 

Pracoviště zajišťující uskutečnění:  Středisko Poděbrady, středisko Praha - Hostivař 

 

Otevírán v akad. roce:   2018/2019 

Zahájení:     zimní semestr 

Délka programu (v semestrech):  2 

Rozsah:     1125 (v hodinách celkem) 

Dny uskutečňování výuky:   pondělí - pátek 

  

Výše úplaty:     5 770 EUR 

  

http://ujop.cuni.cz/en/course/economics-pre-programme?from=3
http://ujop.cuni.cz/en/course/economics-pre-programme?from=3
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Adresa pro doručení přihlášky: Elektronicky na níže uvedených webových 

stránkách -  http://ujop.cuni.cz/kurz/ekonomicke-obory-

bakalarske-studium 
Pracoviště, kam doručit přihlášku:  - 

Kontaktní osoba:     Věra Jiřínská 

E-mail:     studujop@ujop.cuni.cz 

Telefon:     224 990 420 

Podrobnosti k přijímání do programu: Cena je platná pro Středisko Praha – Hostivař. 

Cena platná pro Středisko Poděbrady: 5140 EUR 

 

Název: Přípravný dvousemestrální program ke studiu bakalářských oborů na českých 

vysokých školách se zaměřením na humanitní obory v rozsahu 35 

vyučovacích hodin týdně 

 

Charakteristika programu: Příprava zahraničních studentů na studium na českých VŠ v 

češtině a dosažení jazykové úrovně B2 SERR, příprava na studium oborů: anglistika, dějiny 

umění, politologie a mezinárodní vztahy, právo, management cestovního ruchu, marketing a 

PR, sociologie. Cílovou skupinou jsou zahraniční studenti bez znalosti českého jazyka, kteří 

chtějí pokračovat ve studiu na českých VŠ. 

 

Časový a obsahový plán programu: 35 hodin týdně (23/17 hodin týdně čeština a 

12/18 hodin týdně odborné předměty – podle 

konkrétního podoboru a v závislosti na semestru) 

Podmínky přijímání zájemců:  Dokončené úplné SŠ vzdělání. 

Podmínky absolvování programu:  závěrečná zkouška 

Certifikace:     osvědčení o absolvování programu 

  

Garant programu:     PhDr. Zdeňka Malá, Ing. Daniela Vlková 

Pracoviště garantující program:  Středisko Poděbrady, středisko Praha - Krystal 

Pracoviště zajišťující uskutečnění:  Středisko Poděbrady, středisko Praha - Krystal 

 

Otevírán v akad. roce:   2018/2019 

Zahájení:     zimní semestr 

Délka programu (v semestrech):  2 

Rozsah:     1225 (v hodinách celkem) 

Dny uskutečňování výuky:   pondělí - pátek 

  

Výše úplaty:     5 770 EUR 

  

Adresa pro doručení přihlášky: Elektronicky na níže uvedených webových 

stránkách -  http://ujop.cuni.cz/kurz/humanitni-obory-

bakalarske-studium?from=2 
Pracoviště, kam doručit přihlášku:  - 

Kontaktní osoba:     Věra Jiřínská 

E-mail:     studujop@ujop.cuni.cz 

Telefon:     224 990 420 

Podrobnosti k přijímání do programu: Cena je platná pro Středisko Praha – Krystal. 

Cena platná pro Středisko Poděbrady: 5140 EUR 

 

http://ujop.cuni.cz/kurz/ekonomicke-obory-bakalarske-studium
http://ujop.cuni.cz/kurz/ekonomicke-obory-bakalarske-studium
http://ujop.cuni.cz/kurz/humanitni-obory-bakalarske-studium?from=2
http://ujop.cuni.cz/kurz/humanitni-obory-bakalarske-studium?from=2
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Název: Přípravný dvousemestrální program ke studiu bakalářských oborů na českých 

vysokých školách se zaměřením na technické obory v angličtině 

v rozsahu 35 vyučovacích hodin týdně  

 

Charakteristika programu: Příprava zahraničních studentů ke studiu technických oborů 

bakalářského studia na VŠ. Příprava na přijímací zkoušky na VŠ. 

 

Časový a obsahový plán programu: 2 semestry, 35 vyučovacích hodin týdně – 

matematika, fyzika, odborná angličtina, obecná 

angličtina, čeština, informatika 

 

Podmínky přijímání zájemců:  Dokončené úplné SŠ vzdělání. 

Podmínky absolvování programu:  závěrečná zkouška 

Certifikace:     osvědčení o absolvování programu 

  

Garant programu:     Ing. Daniela Vlková 

Pracoviště garantující program:  Středisko Poděbrady 

Pracoviště zajišťující uskutečnění:  Středisko Poděbrady 

 

Otevírán v akad. roce:   2018/2019 

Zahájení:     zimní semestr 

Délka programu (v semestrech):  2 

Rozsah:     1155 (v hodinách celkem) 

Dny uskutečňování výuky:   pondělí - pátek 

  

Výše úplaty:     6 180 EUR 

  

Adresa pro doručení přihlášky: Elektronicky na níže uvedených webových 

stránkách -  http://ujop.cuni.cz/en/course/engineers-pre-

programme?from=3 

Pracoviště, kam doručit přihlášku:  - 

Kontaktní osoba:     Věra Jiřínská 

E-mail:     studujop@ujop.cuni.cz 

Telefon:     224 990 420 

Podrobnosti k přijímání do programu: - 

 

Název: Přípravný dvousemestrální program ke studiu bakalářských oborů na českých 

vysokých školách se zaměřením na technické obory v rozsahu 35 

vyučovacích hodin týdně  

 

Charakteristika programu: Příprava zahraničních studentů ke studiu technických oborů 

bakalářského studia na VŠ a dosažení jazykové úrovně B2 SERR v češtině. Příprava na 

přijímací zkoušky na VŠ. 

 

Časový a obsahový plán programu: 2 semestry, 35 vyučovacích hodin týdně – 

čeština, matematika, fyzika, informatika, ev. 

deskriptivní geometrie; lze dokoupit angličtinu 

 

Podmínky přijímání zájemců:  Dokončené úplné SŠ vzdělání. 

Podmínky absolvování programu:  závěrečná zkouška 

http://ujop.cuni.cz/en/course/engineers-pre-programme?from=3
http://ujop.cuni.cz/en/course/engineers-pre-programme?from=3
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Certifikace:     osvědčení o absolvování programu 

  

Garant programu:     Mgr. Dana Nevrklová, PhDr. Richard Vacula,  

                                                                      Ph.D. Ing. Daniela Vlková 

Pracoviště garantující program:  Středisko Poděbrady, Liberec, Praha - Hostivař 

Pracoviště zajišťující uskutečnění:  Středisko Poděbrady, Liberec, Praha - Hostivař 

 

Otevírán v akad. roce:   2018/2019 

Zahájení:     zimní semestr 

Délka programu (v semestrech):  2 

Rozsah:     1155 (v hodinách celkem) 

Dny uskutečňování výuky:   pondělí - pátek 

  

Výše úplaty:     5 140 EUR 

  

Adresa pro doručení přihlášky: Elektronicky na níže uvedených webových 

stránkách -  http://ujop.cuni.cz/kurz/technicke-obory-

bakalarske-studium?from=3 

Pracoviště, kam doručit přihlášku:  - 

Kontaktní osoba:     Věra Jiřínská 

E-mail:     studujop@ujop.cuni.cz 

Telefon:     224 990 420 

Podrobnosti k přijímání do programu: Cena je platná pro Středisko Poděbrady. 

Cena platná pro Středisko Praha – Hostivař: 5770 

EUR 

Ceny platné pro Středisko Liberec: 

1. Standardní kurz (obsahuje výuku češtiny a 

odborných předmětů): 4 640 EUR 

2. Intenzivní čeština (obsahuje intenzivní výuku 

češtiny): 3 690 EUR 
  

Název: Přípravný dvousemestrální program ke studiu bakalářských oborů na českých 

vysokých školách se zaměřením na umělecké obory v rozsahu 35 vyučovacích hodin 

týdně 

 

Charakteristika programu: Příprava zahraničních studentů na studium na českých VŠ v 

češtině a dosažení jazykové úrovně B2 SERR, příprava na studium oborů: architektura a 

umělecké obory. Cílovou skupinou jsou zahraniční studenti bez znalosti českého jazyka, kteří 

chtějí pokračovat ve studiu na českých VŠ. 

 

Časový a obsahový plán programu: 35 hodin týdně (23/17 hodin týdně čeština a 

12/18 hodin týdně odborné předměty – podle 

konkrétního podoboru a v závislosti na semestru) 

 

Podmínky přijímání zájemců:  Dokončené úplné SŠ vzdělání. 

Podmínky absolvování programu:  závěrečná zkouška 

Certifikace:     osvědčení o absolvování programu 

  

Garant programu:     PhDr. Zdeňka Malá 

Pracoviště garantující program:  Středisko Praha - Krystal 

http://ujop.cuni.cz/kurz/technicke-obory-bakalarske-studium?from=3
http://ujop.cuni.cz/kurz/technicke-obory-bakalarske-studium?from=3
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Pracoviště zajišťující uskutečnění:  Středisko Praha - Krystal 

 

Otevírán v akad. roce:   2018/2019 

Zahájení:     zimní semestr 

Délka programu (v semestrech):  2 

Rozsah:     1225 (v hodinách celkem) 

Dny uskutečňování výuky:   pondělí - pátek 

  

Výše úplaty:     5 770 EUR 

  

Adresa pro doručení přihlášky: Elektronicky na níže uvedených webových 

stránkách -  http://ujop.cuni.cz/kurz/umelecke-obory-a-

architektura?from=2 

Pracoviště, kam doručit přihlášku:  - 

Kontaktní osoba:     Věra Jiřínská 

E-mail:     studujop@ujop.cuni.cz 

Telefon:     224 990 420 

Podrobnosti k přijímání do programu: - 
  

Název: Přípravný dvousemestrální program ke studiu na českých vysokých školách 

(zejména v bakalářských oborech se specializací na ekonomii a management) se 

zaměřením na studenty s typologicky odlišným mateřským jazykem v rozsahu 35 

vyučovacích hodin týdně 

 

Charakteristika programu: Příprava zahraničních studentů na studium na českých VŠ v 

češtině a dosažení jazykové úrovně B1 SERR, příprava na studium oborů: management, 

mezinárodní obchod a další ekonomicky i neekonomicky zaměřené obory. Cílovou skupinou 

jsou zahraniční studenti bez znalosti českého jazyka, s typologicky výrazně odlišným 

mateřským jazykem, kteří chtějí pokračovat ve studiu na českých VŠ. 

 

Časový a obsahový plán programu: 35 hodin týdně (25–30 hodin týdně čeština a 5–10 

hodin týdně odborné předměty – podle 

konkrétního podoboru a v závislosti na semestru) 

 

Podmínky přijímání zájemců: Dokončené úplné SŠ vzdělání, dosažený věk 16 

let 

Podmínky absolvování programu:  závěrečná zkouška 

Certifikace:     osvědčení o absolvování programu 

  

Garant programu:     PhDr. Richard Vacula, Ph.D. 

Pracoviště garantující program:  Středisko Praha - Hostivař 

Pracoviště zajišťující uskutečnění:  Středisko Praha - Hostivař 

 

Otevírán v akad. roce:   2018/2019 

Zahájení:     zimní semestr 

Délka programu (v semestrech):  2 

Rozsah:     1125 (v hodinách celkem) 

Dny uskutečňování výuky:   pondělí - pátek 

  

Výše úplaty:     5 770 EUR 

http://ujop.cuni.cz/kurz/umelecke-obory-a-architektura?from=2
http://ujop.cuni.cz/kurz/umelecke-obory-a-architektura?from=2
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Adresa pro doručení přihlášky: Elektronicky na níže uvedených webových 

stránkách -  http://ujop.cuni.cz/kurz/specialni-pripravny-

kurz-pro-studenty-z-ciny-a-dalsich-vzdalenych-zemi 

Pracoviště, kam doručit přihlášku:  - 

Kontaktní osoba:     Věra Jiřínská 

E-mail:     studujop@ujop.cuni.cz 

Telefon:     224 990 420 

Podrobnosti k přijímání do programu: - 

 
 Název: Přípravný program ke studiu na lékařských fakultách pro české studenty 

v rozsahu 25 vyučovacích hodin týdně 

 

Charakteristika programu: Příprava studentů se středoškolským vzděláním na studium na 

českých VŠ se zaměřením na všeobecné lékařství, zubní lékařství, veterinární lékařství, 

farmacii, specializace ve zdravotnictví, geologii, chemii, biologii, ekologii a zemědělské 

obory. 

 

Časový a obsahový plán programu: 25 hodin týdně (15 hodin týdně odborné 

předměty – biologie, chemie, fyzika, 10 hodin 

týdně latina, angličtina, lékařská angličtina) 

 

Podmínky přijímání zájemců:  Dokončené úplné SŠ vzdělání 

Podmínky absolvování programu:  závěrečná zkouška 

Certifikace:     osvědčení o absolvování programu 

  

Garant programu:     Mgr. Petr Hála 

Pracoviště garantující program:  Středisko Mariánské Lázně 

Pracoviště zajišťující uskutečnění:  Středisko Mariánské Lázně 

 

Otevírán v akad. roce:   2018/2019 

Zahájení:     zimní semestr 

Délka programu (v semestrech):  2 

Rozsah:     768 (v hodinách celkem) 

Dny uskutečňování výuky:   pondělí - pátek 

  

Výše úplaty:     35 100 Kč 

  

Adresa pro doručení přihlášky: Elektronicky na níže uvedených webových 

stránkách -  http://ujop.cuni.cz/kurzy/pomaturitni-kurzy 

Pracoviště, kam doručit přihlášku:  - 

Kontaktní osoba:     Eva Matoušková, Dis. 

E-mail:     mlazne@ujop.cuni.cz 

Telefon:     354 622 238 

Podrobnosti k přijímání do programu: - 
  

Název: Přípravný třísemestrální program ke studiu bakalářských oborů na českých 

vysokých školách se zaměřením na medicínské, veterinární, farmaceutické, ekonomické 

a technické obory v angličtině v rozsahu 35 vyučovacích hodin týdně 

 

http://ujop.cuni.cz/kurz/specialni-pripravny-kurz-pro-studenty-z-ciny-a-dalsich-vzdalenych-zemi
http://ujop.cuni.cz/kurz/specialni-pripravny-kurz-pro-studenty-z-ciny-a-dalsich-vzdalenych-zemi
http://ujop.cuni.cz/kurzy/pomaturitni-kurzy
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Charakteristika programu: Příprava zahraničních studentů ke studiu med., vet., farm., ekon. a 

tech. oborů magisterského a bakalářského studia na VŠ. Příprava na přijímací zkoušky na VŠ. 

 

Časový a obsahový plán programu: 1 semestr, 25 vyučovacích hodin týdně – 

angličtina a odborná angličtina, 2 semestry, 35 

vyučovacích hodin týdně – biologie, chemie, 

matematika, fyzika, odborná angličtina, obecná 

angličtina, čeština, informatika 

 

Podmínky přijímání zájemců:  Dokončené úplné SŠ vzdělání 

Podmínky absolvování programu:  závěrečná zkouška 

Certifikace:     osvědčení o absolvování programu 

  

Garant programu:     Ing. Daniela Vlková 

Pracoviště garantující program:  Středisko Poděbrady 

Pracoviště zajišťující uskutečnění:  Středisko Poděbrady 

 

Otevírán v akad. roce:   2018/2019 

Zahájení:     zimní semestr 

Délka programu (v semestrech):  2 

Rozsah:     1705 (v hodinách celkem) 

Dny uskutečňování výuky:   pondělí - pátek 

  

Výše úplaty:     8 580 EUR 

  

Adresa pro doručení přihlášky: Elektronicky na níže uvedených webových 

stránkách -  http://ujop.cuni.cz/en/course/three-semester-

preparatory-course-in-english?from=3 

Pracoviště, kam doručit přihlášku:  - 

Kontaktní osoba:     Věra Jiřínská 

E-mail:     studujop@ujop.cuni.cz 

Telefon:     224 990 420 

Podrobnosti k přijímání do programu: - 

 
 Název: Dvouletý program jazykové a odborné přípravy na české vysoké školy 

 

Charakteristika programu: Příprava zahraničních studentů na studium na českých VŠ v 

češtině a dosažení jazykové úrovně B2 – C1 SERR, příprava na studium oborů: všeobecné 

lékařství, zubní lékařství, veterinární lékařství, farmacie, specializace ve zdravotnictví, 

geologie, chemie, biologie. Cílovou skupinou jsou zahraniční studenti bez znalosti českého 

jazyka, kteří chtějí pokračovat ve studiu na českých VŠ. 

 

Časový a obsahový plán programu: 1. ročník přípravy: 25 hodin týdně čeština, 2. 

ročník přípravy: 35 hodin týdně (15–24 hodin 

týdně čeština a 12–20 hodin týdně odborné 

předměty podle semestrů) 

 

Podmínky přijímání zájemců:  Dokončené úplné SŠ vzdělání 

Podmínky absolvování programu:  závěrečná zkouška 

Certifikace:     osvědčení o absolvování programu 

http://ujop.cuni.cz/en/course/three-semester-preparatory-course-in-english?from=3
http://ujop.cuni.cz/en/course/three-semester-preparatory-course-in-english?from=3
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Garant programu:     Mgr. Petr Hála 

Pracoviště garantující program:  Středisko Mariánské Lázně 

Pracoviště zajišťující uskutečnění:  Středisko Mariánské Lázně 

 

Otevírán v akad. roce:   2018/2019 

Zahájení:     zimní semestr 

Délka programu (v semestrech):  4 

Rozsah:     1878 (v hodinách celkem) 

Dny uskutečňování výuky:   pondělí - pátek 

  

Výše úplaty:     8 670 EUR 

  

Adresa pro doručení přihlášky: Elektronicky na níže uvedených webových 

stránkách -  http://ujop.cuni.cz/kurz/medicina-a-prirodni-

vedy 

Pracoviště, kam doručit přihlášku:  - 

Kontaktní osoba:     Mgr. Klára Kosová 

E-mail:     studref3@ujop.cuni.cz 

Telefon:     224 990 455 

Podrobnosti k přijímání do programu: - 

http://ujop.cuni.cz/kurz/medicina-a-prirodni-vedy
http://ujop.cuni.cz/kurz/medicina-a-prirodni-vedy

