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PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2022/2023 FP TUL  
pro uchazeče z Ukrajiny se statusem „cizinec s dočasnou ochranou“ 

 
 
Níže uvedené podmínky upravují přijímací řízení pro studium v bakalářských a navazujících 
magisterských studijních programech na Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické (FP TUL) 
v akademickém roce 2022/2023 pro uchazeče o studium z Ukrajiny, kteří ve smyslu § 1 
zákona č. 66/2022 Sb. získali status „cizinec s dočasnou ochranou“. 
 
Podmínky zde uvedené se vztahují nejen na vyhlášení dodatečného přijímacího řízení, ale  i na přihlášky  
podané uchazeči o studium z Ukrajiny se statusem „cizinec s dočasnou ochranou“ ke studiu v řádném termínu 
do 30. dubna 2022.  

 
Obecné předpoklady: 
Povinností uchazeče je předložit elektronicky nebo osobně na studijní oddělení fakulty následující 
dokumenty: 

a) potvrzení o získání statusu „cizinec s dočasnou ochranou“.  
b) doklad o dosaženém vzdělání, který je uznán na území ČR, tj. doklad o úspěšně ukončeném 

středoškolském vzdělání pro bakalářské studium  
c) doklad o řádném ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu pro magisterský studijní 

program, který navazuje na bakalářský studijní program 
d) certifikát o znalosti českého jazyka na úrovni nejméně B1 nebo potvrzení o studiu českého jazyka 

v přípravném kurzu Centra dalšího vzdělávání TUL nebo jiné obdobné vzdělávací instituci.  
 

Osvědčení o uznání rovnocennosti dokladu o dosažení středního vzdělání získaného na zahraniční škole může 
uchazeči pomoci získat Mgr. Hana Králová (hana.kralova@tul.cz) ze Zahraničního oddělení TUL. 
 
Poskytnutí osobních údajů v přihlášce ke studiu je podle § 88 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách 
v platném znění povinné; v případě jejich neposkytnutí nebude přihláška ke studiu přijata ke zpracování. 
 
Informace o dodatečném přijímacím řízení: 
 

Elektronická přihláška https://stag.tul.cz/portal/studium/uchazec 

Písemná přihláška na adresu Děkanát FP TU v Liberci, Studentská 2, 461 17 Liberec 1 

 

Lékařské potvrzení pouze pokud je uvedeno u jednotlivých studijních oborů 

 

Termín podání přihlášek do 15. 8. 2022   

Termín přijímacích pohovorů bude upřesněno   

Termín vydání rozhodnutí 
o přijetí ke studiu 

31. 8. 2022 

Termín vydání 
rozhodnutí 
o přezkoumání 
rozhodnutí 

23. 9. 2022 

Termín skončení přijímacího 
řízení 

23. 9. 2022  
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Podmínky přijetí: 
 
Uchazeč bude vyzván k pohovoru před komisí pro přijímání studentů jmenovanou děkanem, která zhodnotí 
jeho odborné a jazykové znalosti. Komise na základě dokladů předložených uchazečem, přijímacího pohovoru 
a posouzení kvality uchazeče doporučí nebo nedoporučí přijmout uchazeče ke studiu a ve svém usnesení, 
které předloží děkanovi, uvede důvody svého rozhodnutí. 
 
Maximální počet přijímaných studentů z Ukrajiny se  statusem „cizinec s dočasnou ochranou“  - pro všechny 
níže uvedené programy je 30.  

 
 

 
 

Studijní programy  
Forma studia 
P – prezenční  

K – kombinovaná 
Poznámky 

Bakalářské  studium  

✓ Anglický jazyk se zaměřením na 
vzdělávání 

P, K 
Jedná se o tzv. sdružené studium  
tzn. uchazeč si vybírá vždy dvojici 
uvedených programů: 

• jeden z nich je tzv. program 
maior 

• druhý je označován jako program 
minor 

Studijní plány programů maior a 
minor daného oboru jsou stejné, liší 
se pouze tím, že student musí  
vypracovat bakalářskou práci 
v rámci  programu maior.  
 
Vypsané dvojkombinace těchto 
studijních programů se zaměřením  
na vzdělávání (maior/minor) – viz 
tabulky níže.  
 

✓ Německý jazyk se zaměřením na 
vzdělávání 

P, K 

✓ Španělský jazyk se zaměřením na 
vzdělávání 

P 

✓ Aplikovaná geografie P 

     

✓ Bioinženýrství P 

✓ Historická a muzeologická studia P 

✓ Matematika P 

✓ Pedagogická studia 
P 

K 

✓ Sociální práce  K 

✓ Speciální pedagogika 
P 

K 

✓ Sport se zaměřením na zdravý 
životní styl 

P 

Navazující magisterské studium  

✓ Aplikovaná matematika P 

 
✓ Bioinženýrství  P 

✓ Historie P 

✓ Vychovatelství P 



 

3 

 

 
 
Programy se zaměřením na vzdělávání – kombinace (maior - minor) vypsané v r. 2022/2023  

v prezenčním studiu 

anglický jazyk – německý jazyk německý jazyk – španělský jazyk 
anglický jazyk – španělský jazyk španělský jazyk – anglický jazyk 
německý jazyk – anglický jazyk španělský jazyk – německý jazyk 

 
 

Programy se zaměřením na vzdělávání – kombinace (maior - minor) vypsané v r. 2022/2023 

v kombinovaném studiu  

anglický jazyk – německý jazyk německý jazyk – anglický jazyk 

 

 
Podmínky přijímacího řízení byly schváleny Akademickým senátem FP TUL dne xx. yyyyyy 2022. 
 
 
 
V Liberci 11. května 2022     Připravila Klára Severýnová Popková 
 
 
 


