
CELOŽIVOTNÍ

PRO ZÁJEMCE S UKONČENOU STŘEDNÍ ŠKOLOU

PRO MATURANTY

PRO UČITELE 

PRO CIZINCE 

... PRO KAŽDÉHO, KDO SE TOUŽÍ DÁLE ROZVÍJETVZDĚLÁVÁNÍ



PSYCHOLOGIE

Tento program celoživotního vzdělávání 
nabízíme v rámci akreditovaného studijního 
programu Psychologie.

CÍLOVÁ SKUPINA 
Zájemci o vysokoškolské 
studium psychologie, kteří 
mají maturitní zkoušku.

DOBA A FORMA STUDIA
1 rok / prezenčně 

CENA 
30.000,- Kč (možnost platby 
ve dvou semestrálních 
splátkách)

Absolventům celoživotního vzdělávání – pokud se po 
úspěšném průběhu přijímacího řízení stanou studenty 
řádného studijního programu – uzná fakulta předměty/
kredity absolvované v programu celoživotního vzdělávání 
(pak doba studia v řádném studijním programu může být 
zkrácena a studium bude ukončeno státní závěrečnou 
zkouškou a udělením akademického titulu „bakalář“ [Bc.]).

PŘIHLÁŠENÍ
Po vložení dat do e-přihlášky vytiskněte její zkrácenou 
verzi a spolu s ověřenou kopií maturitního vysvědčení 
zašlete do 20. srpna daného roku na adresu
Filozofická fakulta OU
katedra psychologie
Reální 5
701 03 Ostrava

E-PŘIHLÁŠKA

VÍCE INFORMACÍ

více informací na 
webové stránce: https://
ff.osu.cz/celozivotni-
vzdelavani/?idkurz=167
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Přijímací řízení do programu CŽV bude realizováno jen v případě 
většího zájmu, než je kapacita studia CŽV (20–25 posluchačů), 
buď započtením bodů z přijímacího řízení do bakalářského 
studijního programu pro daný akademický rok, nebo vykonáním 
přijímací zkoušky.

KONTAKT 
Libuše Staníčková
libuse.stanickova@osu.cz 
tel.: 553 461 951

https://portal.osu.cz/wps/portal/eprihlaska
https://ff.osu.cz/celozivotni-vzdelavani/?idkurz=167


CÍLOVÁ SKUPINA
Program je určen všem zájemcům 
s ukončeným úplným SŠ vzděláním, 
které je jediným předpokladem  
pro přijetí.

HR - personální 
konzultant

Tento program celoživotního vzdělávání je 
nabízen katedrou sociologie.

E-PŘIHLÁŠKA

VÍCE INFORMACÍ
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DOBA A FORMA STUDIA
dvousemestrální kurz (září–srpen), 
celkem 400 hodin, z toho 260 
přímé výuky / kombinované 
i prezenční studium

CENA
24.000,- Kč

Cílem programu je seznámení se základy HR v návaznosti na 
strategie a řízení organizace. Program probíhá ve dvou semestrech 
a skládá se celkem ze čtyř informačně-praktických předmětů 
(Organizační kultura; Personální procesy související se strategií 
a řízením organizace; Řízení pracovního výkonu, motivace, 
rozvoj kariéry; Trendy rozvoje technik lidských zdrojů, kreativita 
a sebeprezentace), Praxe HR a závěrečné prezentace v podmínkách 
simulujících podnikatelský záměr či výběrový pohovor na pracovní 
pozici. Část výuky je realizována distančně – samostudiem 
z připravených studijních materiálů a videosekvencí, část výuky 
je prezenční formou společné blokové výuky v prostorách 
FF OU; vybrané bloky se konají přímo u zaměstnavatelů. Praxe je 
realizována individuálně od konce prvního semestru. Závěrečné 
prezentace se uskuteční před komisí složenou z pedagogů OU, 
personalistů a HR specialistů firem a institucí působících nejen 
v Moravskoslezském kraji. Po ukončení všech součástí modulu 
získá úspěšný absolvent profesně rozšiřující osvědčení „HR – 
personální konzultant“. Úspěšní absolventi obdrží osvědčení 
o absolvování programu CŽV.

PŘIHLÁŠENÍ
Zkrácenou verzi e-přihlášky vytiskněte, podepište 
a zašlete do 20. srpna příslušného roku na adresu
Filozofická fakulta OU
katedra sociologie
Reální 5
70103 Ostrava

Kurz bude realizován při minimálním počtu 
12 studentů (max. počet přijatých 18; v případě 
vyššího počtu zájemců, rozhoduje datum podání 
přihlášky).

KONTAKT 
Mgr. Lucie Dokoupilová, Ph.D., MBA 
lucie.dokoupilova@osu.cz
tel.: 553 461 805

více informací na 
webové stránce: https://
ff.osu.cz/celozivotni-
vzdelavani/?idkurz=569

https://portal.osu.cz/wps/portal/eprihlaska
https://ff.osu.cz/celozivotni-vzdelavani/?idkurz=569


PORTUGALŠTINA 
jazyk, reálie, kultura I.

Tento program celoživotního vzdělávání 
nabízíme pod garancí katedry romansitiky.

CÍLOVÁ SKUPINA
Program je přístupný 
zájemcům bez jazykových 
znalostí portugalštiny.

E-PŘIHLÁŠKA

VÍCE INFORMACÍ

DOBA A FORMA STUDIA
1 rok (dva semestry) vždy 1x 
týdně odpoledne / prezenčně

CENA
8.000,- Kč

Cílem programu je získání solidního jazykového 
potenciálu v portugalském jazyce (úroveň A2), mimo 
jiné na základě konverzace s rodilými mluvčími. 
Účastníci se rovněž seznámí s reáliemi, historií, 
tradicemi, kulturou (gastronomie, hudba, film, výtvarné 
umění a architektura) a literaturou Portugalska 
a dalších portugalsky mluvících zemí (Jižní Amerika, 
Afrika, Asie). Studenti se budou moci zúčastnit exkurze 
do Portugalska, která se bude realizovat v případě 
dostatečného zájmu. Plán studia se skládá z výuky 
praktického jazyka 1 (A1), konverzačních cvičení 1 (A1); 
Reálie, dějiny a kultura Portugalska; praktického jazyka 
2 (A2), konverzačního cvičení 2 (A2); Reálie, dějiny 
a kultura Brazílie, lusofonní Afriky a Asie. Studium je 
ukončeno závěrečnou zkouškou, úspěšní absolventi 
obdrží osvědčení o absolvování programu CŽV.
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PŘIHLÁŠENÍ
Zkrácenou verzi e-přihlášky vytiskněte, podepište 
a do 20. srpna daného roku zašlete na adresu
Filozofická fakulta OU
katedra romanistiky
Reální 5
701 03 OstravaKONTAKT

Dagmar Julínková
dagmar.julinkova@osu.cz
tel.: 553 461 911

více informací na webové stránce: 
https://ff.osu.cz/celozivotni-
vzdelavani/?idkurz=530

https://portal.osu.cz/wps/portal/eprihlaska
https://ff.osu.cz/celozivotni-vzdelavani/?idkurz=530


PORTUGALŠTINA 
jazyk, reálie, kultura II.

Tento program celoživotního vzdělávání nabízíme 
pod garancí katedry romansitiky.

CÍLOVÁ SKUPINA
Program je určený zájemcům 
se znalostí portugalštiny na 
úrovni A2.

E-PŘIHLÁŠKA

VÍCE INFORMACÍ
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DOBA A FORMA STUDIA
1 rok (dva semestry) vždy  
1x týdně odpoledne / 
prezenčně

CENA
6.000,- Kč

Cílem programu je prohloubení jazykového potenciálu 
v portugalském jazyce (získání úrovně B1), mimo 
jiné na základě konverzace s rodilým mluvčím. 
V předmětu zaměřeném na konverzaci se účastníci 
rovněž hlouběji seznámí s reáliemi, historií, tradicemi 
a kulturou Portugalska a dalších portugalsky mluvících 
zemí. Studenti se budou moci zúčastnit exkurze do 
Portugalska, která se v případě dostatečného zájmu 
bude realizovat na jaře následujícího roku. Studium je 
ukončeno závěrečnou zkouškou. Úspěšní absolventi 
obdrží osvědčení o absolvování programu CŽV.

PŘIHLÁŠENÍ
Zkrácenou verzi e-přihlášky vytiskněte, podepište 
a do 19. srpna daného roku zašlete na adresu
Filozofická fakulta OU
katedra romanistiky
Reální 5
701 03 OstravaKONTAKT

Dagmar Julínková
dagmar.julinkova@osu.cz
tel.: 553 461 911

více informací na webové stránce: 
https://ff.osu.cz/celozivotni-
vzdelavani/?idkurz=559

https://portal.osu.cz/wps/portal/eprihlaska
https://ff.osu.cz/celozivotni-vzdelavani/?idkurz=559


E-PŘIHLÁŠKA

VÍCE INFORMACÍ
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CÍLOVÁ SKUPINA
Zájemci z řad široké 
veřejnosti.

STUDIUM  VYBRANÉHO PŘEDMĚTU 
především cizí jazyky

DOBA A FORMA STUDIA
září–leden (zimní semestr), 
únor–červen (letní semestr), 
celkem 26 hodin za semestr / 
prezenčně

CENA
2.400,- Kč za semestr

FF OU nabízí svým studentům studium několika tisíc studijních 
předmětů. I mezi zájemci z řad široké veřejnosti se často objevuje 
zájem o studium vybraných předmětů (např. cizích jazyků). FF OU 
vychází těmto zájemcům vstříc a nabízí v rámci rozvrhových akcí 
studentů řádného studia možnost studovat vybraný předmět. 
Studium je možné pouze v případě, že nejsou naplněny kapacity 
studentů řádného studia. 

Mezi nabízenými jazyky jsou například: němčina, 
francouzština, italština, španělština, galicijština, rumunština, 
portugalština, latina, ruština, polština, slovenština, běloruština, 
srbština a chorvatština, ukrajinština, japonština, čínština, 
korejština, ázerbájdžánština. Jednotlivé kurzy na sebe navazují, 
zároveň jsou však koncipovány tak, aby si student mohl vybrat 
vhodný kurz podle úrovně svých jazykových znalostí. U každého 
kurzu jsou specifikovány požadované vstupní znalosti a jazyková 
úroveň, které student dosáhne po úspěšném absolvování kurzu. 
Kurzy jsou většinou nabízeny v několika stupních pokročilosti 
– od úplných začátečníků po úroveň B1, B2, C1 v závislosti na 

jazyku. Výstupním dokladem je osvědčení o absolvování kurzu.

PŘIHLÁŠENÍ
do 20. srpna příslušného 
roku (pro zimní semestr) 
do 31. ledna příslušného 
roku (pro letní semestr) 
prostřednictvím e-přihlášky

KONTAKT
Hana Greplová
hana.greplova@osu.cz
tel.: 597 091 811

https://portal.osu.cz/wps/portal/eprihlaska
https://ff.osu.cz/celozivotni-vzdelavani/?idkurz=495
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E-PŘIHLÁŠKA

VÍCE INFORMACÍ

ZÁKLADY LATINSKÉ LÉKAŘSKÉ 
TERMINOLOGIE on-line
CÍLOVÁ SKUPINA
Zájemci z řad široké 
veřejnosti.

DOBA A FORMA STUDIA
2 hodiny týdně, únor–květen / 
distanční (on-line)

CENA
2.400,- Kč při účasti 
8 posluchačů / 3.800,- Kč  
při účasti 5 posluchačů

Cílem kurzu je seznámit zájemce se základy latinské 
lékařské terminologie. V kurzu se studenti naučí pracovat 
se substantivy a adjektivy, osvojí si základní slovní 
zásobu, zvládnou významovou stránku odborných 
termínů a budou se orientovat v latinské anatomické 
nomenklatuře. Osvojí si základní gramatické kategorie 
(substantiva, adjektiva, deklinace, předložky, číslovky, 
stupňování, slovesa, slovotvorbu). Seznámí se s počátky 
a vývojem lékařské terminologie. Studium je ukončeno 
písemným testem, úspěšní absolventi obdrží osvědčení 
o absolvování programu CŽV.

PŘIHLÁŠENÍ
od 15 listopadu do 31. ledna 
příslušného roku  
prostřednictvím e-přihlášky

KONTAKT
Tereza Mikšánková
tereza.miksankova@osu.cz
tel.: 597 092 002

https://portal.osu.cz/wps/portal/eprihlaska
https://ff.osu.cz/celozivotni-vzdelavani/?idkurz=584
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LATINA I.
on-line

CÍLOVÁ SKUPINA
Zájemci z řad široké 
veřejnosti.

E-PŘIHLÁŠKA

VÍCE INFORMACÍ

DOBA A FORMA STUDIA
2 hodiny týdně, celkem  
26 hodin / distanční (on-line)

CENA
2.400,- Kč při účasti 8 
posluchačů / 3.800,- Kč při 
účasti 5 posluchačů

Cílem kurzu je seznámit zájemce se základy 
latinské gramatiky. V prvním kurzu (Latina I) 
bude pozornost věnována následujícím 
morfologickým jevům: skloňování 
1.–3. deklinace, konjugace, indikativ prézentu, 
imperfekta, futura aktiva 1.–4. konjugace, 
akuzativ s infinitivem, participium prézentu 
aktiva. Výklad gramatiky bude příležitostně 
doplňován o zajímavosti z antických reálií 
a o výklad latinských okřídlených rčení. 
Studium je ukončeno písemným testem, 
úspěšní absolventi obdrží osvědčení 
o absolvování kurzu.

PŘIHLÁŠENÍ
od 15. března do 20. srpna 
příslušného roku  
prostřednictvím e-přihlášky

KONTAKT
Tereza Mikšánková
tereza.miksankova@osu.cz
tel.: 597 092 002

https://portal.osu.cz/wps/portal/eprihlaska
https://ff.osu.cz/celozivotni-vzdelavani/?idkurz=583
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PROHLOUBENÍ ODBORNÝCH,  
DIDAKTICKÝCH A JAZYKOVÝCH 
KOMPETENCÍ PRO UČITELE  
NĚMECKÉHO JAZYKA on-line
CÍLOVÁ SKUPINA
Pro učitele německého jazyka. 
Předpokladem pro přijetí je 
znalost německého jazyka.

Tento program celoživotního vzdělávání se koná 
pod garancí katedry germanistiky, akreditován 
16. dubna 2021.

Cílem tohoto studijního programu je prohloubení odborné 
kvalifikace učitelů německého jazyka. Tento program spadá 
do oblasti průběžného vzdělávání. Účastníci vzdělávacího 
programu si rozšíří již nabyté odborné znalosti, zvýší svou 
jazykovou kompetenci a seznámí se s novými poznatky 
a aktuálními trendy v didaktice němčiny se zaměřením na 
vývojové tendence německého jazyka, nejnovější metody 
kreativní práce s texty a jejich využití ve výuce němčiny. 
Vzdělávací program si rovněž klade za cíl seznámit účastníky 
se specifiky mluveného jazyka a jejich implementace 
do výuky němčiny, dalším cílem je rovněž nabídnout 
posluchačům vhled do aktuálních možností využití tzv. 
nových médií ve výuce NJ. Absolventi získají osvědčední 
o absolvování programu CŽV.

E-PŘIHLÁŠKA

VÍCE INFORMACÍ

DOBA A FORMA STUDIA
4 webináře, celkem 8 hodin / 
distanční (webinář)

CENA
1.900,- Kč při účasti  
12 posluchačů 

PŘIHLÁŠENÍ
od 15. března do 20. srpna 
příslušného roku 
prostřednictvím e-přihlášky

KONTAKT
Stanislava Majcherová
stanislava.majcherova@osu.cz
tel.: 553 461 931

https://portal.osu.cz/wps/portal/eprihlaska
https://ff.osu.cz/celozivotni-vzdelavani/?idkurz=537


PŘÍPRAVNÝ KURZ PRO UCHAZEČE 
O STUDIUM HISTORIE
CÍLOVÁ SKUPINA
Pro uchazeče o bakalářské 
studium historie. Pro zájemce 
z řad široké veřejnosti.
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E-PŘIHLÁŠKA

VÍCE INFORMACÍ

Kurz pro zájemce o studium historie na FF OU, 
účastníci budou seznámeni s průběhem přijímacího 
řízení, požadavky na studenty, organizací studia na 
katedře historie, mají možnost vyzkoušet si odpovědi 
na typizovaný písemný test k přijímacímu řízení. 
Kurz je rozdělen do dvou bloků, ve kterých budou 
uchazeči seznámeni s literaturou, základní chronologií 
a problémovými okruhy dějin starověku, středověku 
a novověku, a to na základě obsahu přijímacích testů 
z uplynulých deseti let. Součástí kurzu budou rovněž 
dva cvičné testy s podobnou strukturou a tematickým 
rozdělením jako tomu bude u skutečného přijímacího 
řízení. Testy budou s uchazeči následně opraveny, 
budou si tak moci ověřit úroveň svých znalostí.

Absolvování kurzu není podmínkou, ani 
předpokladem úspěšného vykonání přijímací zkoušky, 
či přijetí ke studiu.Tento program celoživotního vzdělávání se 

koná pod garancí katedry historie

DOBA A FORMA STUDIA
jednodenní kurz / prezenčně

CENA
800,- Kč 

kurz hledejte v části Kurzy 
CŽV

KONTAKT
Gabriela Martiníková
gabriela.martinikova@osu.cz
tel.: 553 461 966

PŘIHLÁŠENÍ
do 30. dubna 2021 
prostřednictvím e-přihlášky

https://portal.osu.cz/wps/portal/eprihlaska
https://ff.osu.cz/celozivotni-vzdelavani/?idkurz=192


ČEŠTINA PRO CIZINCE 
26 hodin

CÍLOVÁ SKUPINA
Pro cizince, kteří se 
chtějí naučit česky nebo 
zdokonalit svoji znalost 
češtiny.
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E-PŘIHLÁŠKA

VÍCE INFORMACÍ

DOBA A FORMA STUDIA
2 hodiny týdně (1 vyučovací 
hodina = 45 minut), celkem 
26 vyučovacích hodin ve 
dvouhodinových blocích / 
prezenčně

CENA
2.400,- Kč za semestr

Účastníci programu jsou zařazeni dle své znalostní 
úrovně českého jazyka do studijní skupiny se 
zahraničními studenty, přijíždějícími v rámci programu 
Erasmus. Kurz je přizpůsobován požadavkům 
účastníků. Výuka v základních úrovních (KCJ/0CEC1), 
(KCJ/0CEC2) je zaměřena na zvládnutí praktické 
každodenní komunikace a porozumění jednoduchým 
textům. V kurzu pro pokročilé studenty (KCJ/0CECT) se 
výuka soustředí na porozumění náročnějším textům, 
komplikovanější gramatiku a rozšiřování slovní zásoby. 
Celková hodinová dotace 26 vyučovacích hodin ve 
dvouhodinových blocích. Absolventi získají osvědčení 
o absolvování kurzu.

Zkrácenou verzi e-přihlášky 
vytiskněte, podepište a zašlete  
na adresu
Filozofická fakulta OU
katedra českého jazyka
Reální 5
70103 Ostrava

PŘIHLÁŠENÍ
od 15. března do 20. srpna  
pro zimní semestr,
od 15. listopadu do 31. ledna 
pro letní semestr

KONTAKT
Bc. Lenka Krahulcová
lenka.krahulcova@osu.cz 
tel.: 597 091 861

Tento program celoživotního vzdělávání se koná pod 
garancí katedry českého jazyka

https://portal.osu.cz/wps/portal/eprihlaska
https://ff.osu.cz/celozivotni-vzdelavani/?idkurz=147


ČEŠTINA PRO CIZINCE
300 hodin
CÍLOVÁ SKUPINA
Pro cizince s ukončeným 
středoškolským vzděláním a 
se zájmem o studium českého 
jazyka a o studium na VŠ v ČR.

PR
O

 C
IZ

IN
C

E

E-PŘIHLÁŠKA

VÍCE INFORMACÍ

Program je koncipován jako přípravný kurz ke studiu na veřejných vysokých 
školách, především na Ostravské univerzitě, a je také určen dalším zájemcům 
o češtinu jako cizí jazyk. Výuka je cíleně zaměřena na všestranné osvojování 
jazykových prostředků (zvuková a grafická rovina, slovní zásoba a mluvnice; 
fonetická cvičení – výslovnost specifických českých hlásek; gramatika 
v komparativním aspektu – interferenční vlivy; osvojování a rozšiřování 
aktivní a pasivní slovní zásoby, odborná slovní zásoba a akademická 
komunikace), komplexní rozvíjení receptivních a produktivních řečových 
dovedností pro komunikaci ve formálním a neformálním prostředí (poslech, 
čtení, ústní a písemný projev) a na seznamování studentů s kulturními, 
společenskými a historickými reáliemi ČR).

Uchazeč by měl disponovat znalostí českého jazyka na začátečnické 
úrovni odpovídající kategoriím A1 dle Společného evropského referenčního 
rámce (SERR). Uchazeč o studium musí být také schopen komunikovat 
v angličtině na úrovni B1 dle Společného evropského referenčního rámce 
(SERR) – angličtina slouží jako mediační jazyk pouze pro vysvětlování 
komplikovaných témat; výuka v kurzu ale probíhá pouze v českém jazyce.

Absolvent kurzu češtiny může při splnění všech studijních povinností 
dosáhnout znalostní úrovně B1 podle Evropského referenčního rámce 
(SERR). Studium je ukončeno písemnou a ústní zkouškou úrovně B1 (dle 
SERR). Po závěrečné zkoušce účastníci obdrží osvědčení o absolvování 
programu s hodnocením výsledku zkoušky podle Evropského referenčního 
rámce.

DOBA A FORMA STUDIA
dvousemestrální kurz 
(září–květen), datum zahájení 
výuky: druhá polovina září, 
datum ukončení výuky: konec 
května (celkem 300 hodin) / 
prezenčněCENA

65.000,- Kč 

PŘIHLÁŠENÍ
od 1. ledna do 31. května 
příslušného roku 
prostřednictvím e-přihlášky

KONTAKT
Bc. Lenka Krahulcová
lenka.krahulcova@osu.cz
tel.: 597 091 861

DOTAZY STRAN VÍZA, UBYTOVÁNÍ, 
POJIŠTĚNÍ, NOSTRIFIKACE APOD.
Bc. Lucie Linhartová / lucie.linhartova@osu.cz 

Tento program celoživotního vzdělávání se 
koná pod garancí katedry českého jazyka

https://portal.osu.cz/wps/portal/eprihlaska
https://ff.osu.cz/celozivotni-vzdelavani/?idkurz=573


LETNÍ ŠKOLA ČESKÉHO 
JAZYKA
CÍLOVÁ SKUPINA
Pro cizince se zájmem 
o studium českého jazyka 
a o studium na VŠ v ČR. 

PR
O
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IZ

IN
C

E

Letní škola českého jazyka nabídne výuku českého jazyka 
pro cizince. Lekce se zaměřují na praktický jazyk a rozvíjení 
komunikačních dovedností studentů. Část výuky je vyhrazena 
přednáškám o češtině, českých reáliích, české kultuře a historii 
a rovněž filmovým projekcím.

Absolvent kurzu češtiny může při splnění všech studijních 
povinností dosáhnout znalostní úrovně A2 podle Evropského 
referenčního rámce (SERR).

Studium je ukončeno písemnou a ústní zkouškou úrovně A2 
(dle SERR). Po závěrečné zkoušce účastníci obdrží osvědčení 
o absolvování programu s hodnocením výsledku zkoušky podle 
Evropského referenčního rámce.

DOBA A FORMA STUDIA
kurz, 4 hodiny denně (20 hodin 
týdně) + přednášky, filmové 
projekce.
Srpen–září (celkem 80 hodin) / 
prezenčně

CENA
20.000,- Kč 

PŘIHLÁŠENÍ
od 1. ledna do 31. května 
příslušného roku 
prostřednictvím e-přihlášky

KONTAKT
Bc. Lenka Krahulcová 
lenka.krahulcova@osu.cz 
tel.: 597 091 861

E-PŘIHLÁŠKA

VÍCE INFORMACÍ

https://portal.osu.cz/wps/portal/eprihlaska
https://ff.osu.cz/celozivotni-vzdelavani/?idkurz=564


STUDIJNÍ ODDĚLENÍ 
FILOZOFICKÉ FAKULTY OU

ffi@helpdesk.osu.cz

+420 553 461 808


