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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 fakulta zdravotnických věd (FZV)! 

Fakulta zdravotnických věd UP
studijní oddělení
Hněvotínská 3 | 775 15 Olomouc
T: 585 632 855 
E: studijni.fzv@upol.cz
www.fzv.upol.cz
www.facebook.com/upolfzv

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 T U DI J N Í PRO G R A M Y OT E V Í R A N É V A K A D E M ICK É M RO CE 2020/2021

Typ studia Studijní program (obor) Forma 
studia

Doba 
studia PPP U/P

Bakalářské
studium

Ergoterapie P 3 15 90/15

Fyzioterapie P 3 30 494/30

Pediatrické ošetřovatelství P 3 25 101/25

Porodní asistence P 3 30 187/30

Porodní asistence K 3 10 8/8

Radiologická asistence P 3 40 105/40

Všeobecné ošetřovatelství P 3 50 248/50

Všeobecné ošetřovatelství K 3 30 110/30

Zdravotnický záchranář P 3 25 163/30

Navazující 
magisterské 
studium

Aplikovaná fyzioterapie P 2 25 131/30

Organizace a řízení ve zdravotnictví P 2 10 N

Organizace a řízení ve zdravotnictví K 2 15 N

Ošetřovatelská péče v interních oborech P 2 10 17/10

Ošetřovatelská péče v interních oborech K 2 20 28/20

Specializace v porodní asistenci – Porodní asistentka pro intenzivní péči P 2 15 20/15

Specializace v porodní asistenci – Porodní asistentka pro intenzivní péči K 2 20 55/20

Zobrazovací technologie v radiodiagnostice P 2 15 46/15

Zobrazovací technologie v radiodiagnostice K 2 15 160/15

Doktorské 
studium

Ošetřovatelství P 4 5 3/2

Ošetřovatelství K 4 5 4/1

P = prezenční (denní) studium; K = kombinované (dálkové) studium; PPP = předpokládaný počet přijatých uchazečů; U/P = poměr celkového 
počtu uchazečů k počtu přijatých studentů pro akademický rok 2019/2020; N = nově otevíraný studijní program

Důležité: Fakulta zdravotnických věd UP nenabízí žádný studijní program, který by se mohl kombinovat s  jiným studijním 
programem. Lze tedy vybírat vždy jen z jednoho studijního zaměření, které nelze dále kombinovat.
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Termíny podávání přihlášek ke studiu: 
Termín podání přihlášek pro bakalářské a navazující magisterské studijní programy v prezenční i kombinované
formě studia je od 1. listopadu 2019 do 15. března 2020. 
U studijních programů Porodní asistence, Všeobecné ošetřovatelství, Porodní asistentka pro intenzivní péči a Organizace 
a řízení ve zdravotnictví může být začátek lhůty pro podávání přihlášek posunut na pozdější termín z důvodu probíhají-
cího akreditačního procesu.
Termín podávání přihlášek pro doktorský studijní program bude upřesněn na webových stránkách fakulty: www.fzv.upol.
cz/studujte-u-nas/
Přihláška se podává elektronicky (www.prihlaska.upol.cz). U studijního oboru Zdravotnický záchranář a doktorského stu-
dijního programu je nutno elektronickou přihlášku bezodkladně doplnit o požadované přílohy – viz www.fzv.upol.cz/
studujte-u-nas/

Předpokládané termíny přijímacích zkoušek: 
11. června 2020: bakalářské studium v prezenční formě studia
 (včetně 1. kola studia Zdravotnický záchranář)
12. června 2020: bakalářské studium v kombinované formě studia
 navazující magisterské studium
19. června 2020: Zdravotnický záchranář – 2. kolo (test fyzické zdatnosti)

Upozornění pro uchazeče o bakalářské studium:
Uchazeči, kteří podají přihlášku jak na prezenční, tak na kombinovanou formu bakalářského studia, vykonají přijímací 
zkoušku ve pátek 12. června 2020. Náhradní termín konání přijímacích zkoušek fakulta nevypisuje. 
Písemná přijímací zkouška je pro všechny bakalářské studijní obory shodná. Uchazeč o více bakalářských studijních oborů 
vykoná přijímací zkoušku pouze jednou a výsledek mu bude započten pro všechny bakalářské studijní obory, na které 
podal přihlášku. 

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením: 690 Kč / přihláška
Poplatek je třeba uhradit bezokladně po podání přihlášky ke studiu. Podrobnosti o způsobu platby a platební údaje jsou 
uvedeny v e-přihlášce. Poplatek je nevratný. Pouze úspěšnou úhradou poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením se 
má za to, že uchazeč přihlášku ke studiu doručil.

Požadavky přijímacích zkoušek:
Informace o obsahu a  formě přijímací zkoušky na jednotlivé studijní programy/obory naleznete v Katalogu studijních 
programů a oborů na webu UP: www.studuj.upol.cz

Dny otevřených dveří UP:
Dny otevřených dveří Fakulty zdravotnických věd UP se uskuteční v pátek 6. prosince 2019 a v sobotu 18. ledna 2020 
v prostorách fakulty v době od 8 do 14 hodin.


