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1 Úvod
Aktuální informace o nabídce a detaily o jednotlivých programech jsou k dispozici na
internetových stránkách fakulty na adrese http://ff.osu.cz v sekci „Uchazeč“ pod
odkazem „Celoživotní vzdělávání“ (nebo přímo na adrese http://ff.osu.cz/celozivotnivzdelavani).
Filozofická fakulta je akreditovanou vzdělávací institucí Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) podle zákona
č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících (na základě rozhodnutí MŠMT č. j. 19237/0525 a MSMT-22802/2017-1-950).
Přihlášky
se
podávají
elektronicky
https://portal.osu.cz/eprihlaska.

prostřednictvím

internetových

stránek

Kontakt:
PhDr. Rostislav Černý
vedoucí studijního oddělení
Reální 5
701 03 Ostrava
tel. 597 091 808
E-mail: rostislav.cerny@osu.cz
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2 Programy celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných
studijních programů
2.1 Psychologie
Cílová skupina: zájemci o vysokoškolské studium psychologie, kteří mají maturitní zkoušku.
Délka studia: 1 rok.
Forma studia: prezenční.
Garant:
Mgr. Marek Malůš, Ph.D., katedra psychologie.
Anotace
Program celoživotního vzdělávání je realizován v rámci akreditovaného studijního programu
Psychologie. 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./).
Přijímací zkouška do programu CŽV: bude realizována jen v případě většího zájmu, než je
kapacita studia (20–25 posluchačů), buď započtením bodů z přijímacího řízení do
bakalářského studijního programu pro AR 2022/2023, nebo vykonáním přijímací zkoušky.
Ukončení studia: absolvování předepsaných předmětů podle smlouvy o studiu.
Výstupní doklad: osvědčení o absolvování programu CŽV.
Cena: 24.500,--Kč za studium – úhrada se platí při podání přihlášky.
Variabilní symbol: 257242.
Kontakt:
Libuše Staníčková
sekretářka katedry psychologie FF OU
Tel: 597 091 951
E-mail: libuse.stanickova@osu.cz
Přihlášky
od 1. dubna do 31. srpna 2022. Přihláška se podává elektronickou formou (e-přihláška) na
internetové adrese https://portal.osu.cz/eprihlaska.
Informace o otevření studia (příp. neotevření z kapacitních důvodů nebo o přijímacích
zkouškách v případě zájmu většího počtu uchazečů) budou zájemcům sděleny na začátku
září 2022. Současně přijatí uchazeči obdrží všechny potřebné doklady pro zahájení studia.
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3 Moduly
3.1 HR – personální konzultant
V akademickém roce 2022/2023 bude modul nabízen pouze pro studenty OU.
Cíl modulu:
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. Výuka probíhá kombinovanou formou, tj. část
výuky je realizována distančně – samostudiem z připravených studijních materiálů a
videosekvencí, část výuky probíhá prezenčně 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 a
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“.
Délka studia: 1 rok (dva semestry).
Způsob ukončení: program je zakončen závěrečnou zkouškou, která sestává ze závěrečné
skupinové prezentace a obhajoby projektu.
Výstupní doklad: osvědčení o absolvování programu CŽV.
Seznam předmětů modulu:
Zimní semestr: Organizační kultura, Personální procesy související se strategií a řízením
organizace, Praxe HR (možno i v letním semestru),
Letní semestr: Řízení pracovního výkonu, motivace, rozvoj kariéry, Trendy rozvoje technik
lidských zdrojů, kreativita a sebeprezentace, Ukončení modulu.
Garant:
Mgr. Lucie Dokoupilová, Ph.D., MBA., katedra sociologie FF OU
Kontakt:
Simona Ludwigová
sekretářka katedry sociologie FF OU
Tel.: 597 09 2021
E-mail:
simona.ludwigova@osu.cz
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3.2 Portugalština: jazyk, reálie, kultura 1
Cíl modulu:
Cílem programu je získání solidního jazykového potenciálu v portugalském jazyce (úroveň
A2), mimo jiné na základě konverzace s rodilým mluvčím. 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).
Předpoklady:
Program je přístupný zájemcům bez jazykových znalostí portugalštiny.
Délka studia: 1 rok (dva semestry).
Výstupní doklad: osvědčení o absolvování programu CŽV.
Seznam předmětů modulu:
Portugalština, praktický jazyk 1 (A1); Portugalština, konverzační cvičení 1 (A1); Reálie,
dějiny a kultura Portugalska; Portugalština, praktický jazyk (A2); Portugalština, konverzační
cvičení 2 (A2); Reálie, dějiny a kultura Brazílie, lusofonní Afriky a Asie; Ukončení modulu.
Výuka:
Od počátku výuky v zimním semestru jeden den v týdnu (bude upřesněno) od 14 do 19 hod.
Cena (minimální počet zájemců pro otevření programu): 8.000,--Kč (10 včetně studentů OU)
– úhrada se platí při podání přihlášky.
Variabilní symbol: 257232.
Garant:
Mgr. Mariana Orawczak Kunešová, Ph.D., katedra romanistiky FF OU
Vyučující:
Mgr. Mariana Orawczak Kunešová, Ph.D.; lektor rodilý mluvčí; externista
Kontakt:
Dagmar Julínková
sekretářka katedry romanistiky FF OU
Tel.: 597 091 911
E-mail: dagmar.julinkova@osu.cz
Přihlášky:
od 1. dubna 2022 do 31. srpna 2022. Přihláška se podává elektronickou formou (e-přihláška)
na internetové adrese https://portal.osu.cz/eprihlaska.

6

4 Další programy
4.1 Letní škola českého jazyka 2023
Organizace studia: 4 hodiny / denně (20 hodin / týdně) + přednášky, filmové projekce.
Doba trvání / hodinová dotace:

srpen–září (celkem 80 hodin / kurz).

Anotace:
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).
Předpoklady: ukončené středoškolské vzdělání; zájemce je v den podání přihlášky
v posledním ročníku střední školy.
Způsob ukončení studia: písemná a ústní zkouška: úroveň A2 (dle SERR).
Výstupní doklad: po závěrečné zkoušce účastníci obdrží osvědčení o absolvování programu
s hodnocením výsledku zkoušky podle Evropského referenčního rámce.
Předpokládaná cena: 26 200,--Kč bez ubytování, 36 500,--Kč s ubytováním – úhrada se platí
při podání přihlášky.
Minimální počet zájemců pro otevření programu: 6.
Variabilní symbol: 257222 (bez ubytování), 257212 (s ubytováním).
Garant programu: Mgr. Zdeňka Žédková Suchá, odborná asistentka katedry českého jazyka
FF OU.
Kontakt:
Bc. Lucie Malíková
sekretářka katedry českého jazyka FF OU
tel: 597 091 861
e-mail: lucie.malikova@osu.cz
Přihlášky: od 15. listopadu 2022 do 31. května 2023,
blíže https://kcj.osu.cz/en/summer-school
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4.2 Prohloubení odborných, didaktických a jazykových kompetencí pro
učitele německého jazyka I (webinář)
Cílová skupina:
Délka programu:

učitelé německého jazyka.
8 hodin (cyklus 4 seminářů)

Akreditace:

v režimu DVPP, č. j. MSMT-7447/2021-3-315.

Organizace studia:

celková hodinová dotace vzdělávacího programu je 4 x 2 hod., tedy
8 hodin výuky. Semináře budou realizovány ve dvou termínech
(pracovních dnech) vždy s dotací čtyř hodin přímé výuky, a to
v odpoledních a večerních hodinách ve čtvrtek.

Anotace:
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.
Plán studia:
Mluvená němčina, Kreativní práce s literárními texty ve výuce NJ, Nová média ve výuce NJ,
Vývojové tendence v současné němčině.
Cena: 1 900,--Kč – úhrada se platí při podání přihlášky.
Minimální počet zájemců pro otevření programu: 6.
Variabilní symbol: 257182.
Garant: prof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr., katedra germanistiky FF OU.
Kontakt:
Stanislava Majcherová
katedra germanistiky
Tel: 553 46 1931
E-mail: stanislava.majcherova@osu.cz
Přihlášky:
od 1. dubna 2022 do 31. srpna 2022. Přihláška se podává elektronickou formou (e-přihláška)
na internetové adrese https://portal.osu.cz/eprihlaska.
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4.3 Prohloubení odborných, didaktických a jazykových kompetencí pro
učitele německého jazyka II (webinář)
Cílová skupina:
Délka programu:

učitelé německého jazyka.
8 hodin (cyklus 4 seminářů)

Akreditace:

v režimu DVPP, č. j. MSMT-7447/2021-3-315.

Organizace studia:

celková hodinová dotace vzdělávacího programu je 4 x 2 hod., tedy
8 hodin výuky. Semináře budou realizovány ve dvou termínech
(pracovních dnech) vždy s dotací čtyř hodin přímé výuky, a to
v odpoledních a večerních hodinách ve čtvrtek.

Anotace:
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 implementaci
nejrůznějších typů her do výuky německého jazyka, dále také na nejnovější metody práce
s texty. Zároveň získají vhled do aktuálního vývoje reálií německy mluvících zemí. Nedílnou
součástí vzdělávacího programu je nastínění základních tendencí vývoje umění německy
mluvících zemí a reflexe možností jak využít tyto poznatky ve výuce.
Cena: 1 900,--Kč – úhrada se platí při podání přihlášky.
Minimální počet zájemců pro otevření programu: 6.
Variabilní symbol: 257192.
Garant: prof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr., katedra germanistiky FF OU.
Kontakt:
Stanislava Majcherová
katedra germanistiky
Tel: 553 46 1931
E-mail: stanislava.majcherova@osu.cz
Přihlášky:
od 1. dubna 2022 do 31. srpna 2022. Přihláška se podává elektronickou formou (e-přihláška)
na internetové adrese https://portal.osu.cz/eprihlaska.
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4.4 Prohloubení odborných, didaktických a jazykových kompetencí pro
učitele německého jazyka III (webinář)
Cílová skupina:
Délka programu:

učitelé německého jazyka.
8 hodin (cyklus 4 seminářů)

Akreditace:

v režimu DVPP, č. j. MSMT-7447/2021-3-315.

Organizace studia:

celková hodinová dotace vzdělávacího programu je 4 x 2 hod., tedy
8 hodin výuky. Semináře budou realizovány ve dvou termínech
(pracovních dnech) vždy s dotací čtyř hodin přímé výuky, a to
v odpoledních a večerních hodinách ve čtvrtek.

Anotace:
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 specifika
rakouské variety němčiny, možnosti implementace této problematiky do výuky německého
jazyka, dále na nejnovější metody práce s texty ve výuce. Součástí vzdělávacího programu je
také seznámení s nejnovějšími metodami, pomůckami a trendy v oblasti překladu
a s možnostmi jejich využití ve výuce německého jazyka. Pozornost bude také věnována
hudbě a filmu německy mluvících zemí a možnostem jejich didaktizace.
Cena: 1 900,--Kč – úhrada se platí při podání přihlášky.
Minimální počet zájemců pro otevření programu: 6.
Variabilní symbol: 257202.
Garant: prof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr., katedra germanistiky FF OU.
Kontakt:
Stanislava Majcherová
katedra germanistiky
Tel: 553 46 1931
E-mail: stanislava.majcherova@osu.cz
Přihlášky:
od 1. dubna 2022 do 31. srpna 2022. Přihláška se podává elektronickou formou (e-přihláška)
na internetové adrese https://portal.osu.cz/eprihlaska.
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4.5 Latina I (on-line)
Cílová skupina: kurz je určen pro všechny zájemce z řad široké veřejnosti.
Forma výuky: distanční, výuka bude realizována formou on-line seminářů (2 hod./týden).
Anotace
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.
Plán studia: 1. Latinská abeceda, první deklinace, 2. Indikativ prézentu aktiva 1.–4.
konjugace, 3. 2. deklinace, 4. Předložky, 5. Akuzativ s infinitivem, 6. Zájmena, 7. Indikativ
imperfekta aktiva, 8. Indikativ futura aktiva, 9. Složeniny slovesa esse. 10. 3. deklinace, 11.
Adjektiva 3. deklinace. 12. Participium prézentu aktiva., 13. Opakování.
Způsob ukončení studia: zkouška.
Výstupní doklad: osvědčení o absolvování kurzu.
Cena: 3 000,--Kč – úhrada se platí při podání přihlášky.
Minimální počet zájemců pro otevření programu: 10.
Variabilní symbol: 257272.
Garant: Mgr. Andrea Krúpová
Kontakt:
Tereza Mikšánková
sekretariát katedry latinského jazyka a kultury
tel: 597 092 0002
e-mail: tereza.miksankova@osu.cz
Přihlášky: od 1. dubna 2022 do 31. srpna 2022.
Přihlášky Přihláška se podává elektronickou formou (e-přihláška) na internetové adrese
https://portal.osu.cz/eprihlaska.
Další informace: V případě dostatečného počtu zájemců bude otevřen navazující kurz Latina II.
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4.6 Základy latinské lékařské terminologie (on-line)
Cílová skupina: kurz je určen pro všechny zájemce z řad široké veřejnosti.
Forma výuky: distanční, výuka bude realizována formou on-line seminářů v letním semestru
(2 hod./týdně v období únor – květen).
Anotace
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.
Plán studia: 1. Základní gramatické kategorie. Počátky a vývoj lékařské terminologie,
2. Substantiva I. deklinace. Předložky, 3. Substantiva a adjektiva II. deklinace, 4. Substantiva
IV. deklinace, 5. Substantiva V. deklinace, 6. Substantiva III. deklinace (nestejnoslabičná),
7. Substantiva III. deklinace (stejnoslabičná), 8. Adjektiva III. deklinace, 9. Číslovky,
10. Stupňování, 11. Slovesa, 12. Slovotvorba, 13. Opakování.
Způsob ukončení studia: zkouška.
Výstupní doklad: osvědčení o absolvování kurzu.
Cena: 3 200,--Kč – úhrada se platí při podání přihlášky.
Variabilní symbol: 257282.
Minimální počet zájemců pro otevření programu: 12.
Garant: Mgr. Andrea Krúpová
Kontakt:
Tereza Mikšánková
sekretariát katedry latinského jazyka a kultury
tel: 597 092 0002
e-mail: tereza.miksankova@osu.cz
Přihlášky: od 15. listopadu 2022 do 31. ledna 2023.
Přihlášky Přihláška se podává elektronickou formou (e-přihláška) na internetové adrese
https://portal.osu.cz/eprihlaska.
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4.7 Studium vybraného předmětu
Termín konání kurzu: září – leden (zimní semestr), únor – červen (letní semestr).
Předpokládaný den v týdnu, doba konání (od – do): dle primární výuky.
Forma výuky: prezenční.
Celková hodinová dotace: 26 (za semestr).
Anotace
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. 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.
Výstupní doklad: osvědčení o absolvování kurzu.
Cena: 2.400,--Kč za jeden předmět na jeden semestr – úhrada se platí při podání přihlášky.
Variabilní symbol: 257292.
Kontakt:
Hana Greplová
referentka studijního oddělení FF OU
tel: 597 091 811
e-mail: hana.greplova@osu.cz
Přihlášky:
od 1. dubna 2022 do 31. srpna 2022 (pro zimní semestr), od 15. listopadu 2022 do 31. ledna
2023 (pro letní semestr).
Odkaz na nabídku studia cizích jazyků:
http://ff.osu.cz/14139/vyuka-cizich-jazyku-na-ff-ou/.
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4.8 Kurz pro zájemce o studium psychologie
Termín konání kurzu: únor – duben.
Předpokládaný den v týdnu, doba konání: 5 pátků po 6 vyučovacích hodinách, 13.20 – 18.00
hod.
Forma výuky: prezenční (v případě nemožnosti uskutečnit kurz kontaktní výukou bude
zvážena realizace kurzu on-line).
Celková hodinová dotace: 30.
Anotace
Cílem kurzu je seznámit zájemce o studium psychologie (ale i jiné zájemce o psychologii) s
hlavními psychologickými disciplínami i příbuznými vědními obory nezbytnými pro studium
psychiky člověka a jeho chování.
Výstupní doklad: osvědčení o absolvování kurzu.
Cena: 2.900,--Kč – úhrada se platí při podání přihlášky.
Minimální počet zájemců pro otevření programu: 40.
Variabilní symbol: 257252.
Plán studia: Biologické souvislosti v psychologii, Pedagogická psychologie, Vývojová
psychologie, Psychologie osobnosti, Sociální psychologie, Poradenská psychologie,
Dobrodružství psychodiagnostiky, Psychologie změny
Garant: Mgr. et Mgr. Martina Friedlová, odborná asistentka katedry psychologie
Kontakt:
Libuše Staníčková
sekretářka katedry psychologie FF OU
Tel: 597 091 951
E-mail: libuse.stanickova@osu.cz
Přihlášky
od 15. listopadu 2022 do 31. ledna 2023. Přihláška se podává elektronickou formou (epřihláška) na internetové adrese https://portal.osu.cz/eprihlaska.
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5 Studium pro seniory
5.1 Univerzita třetího věku – přednáškové cykly
Název studijních oborů:
I. téma Proměny a výzvy současné společnosti
II. téma Velké epochy evropského umění
III. téma Historie a kultura anglicky hovořících zemí
IV. téma Dějiny a kultura románských zemí
V. téma Svět pohledem psychologie
VI. téma Moravskoslezský region a jeho společnost v proměnách posledních tří století
Cíle a záměry studia: Posláním Univerzity třetího věku (U3V) je vytvořit prostor pro
sebevzdělávání lidí v neproduktivním, tzv. důchodovém věku, kteří neztrácejí zájem o nové
poznatky a vědomosti ve vědě a umění.
Délka studia: 2 roky.
Organizace studia: jednou za 14 dnů vždy v pondělí (téma I a II), v úterý (téma III a V) nebo
ve středu (téma IV a VI) od 14:30 do 17.00 hod. (celkově 18 hod. za semestr, tj. 6 setkání po
3 hod.).
Organizační garant:
Ing. Petr Brzezny
studijní oddělení FF OU
Výstupní doklad: osvědčení o absolvování.
Cena: 800,--Kč za akademický rok – úhrada za 1. rok se platí při podání přihlášky. Platba za
2. rok bude inkasován v letním semestru 1. ročníku.
Variabilní symbol: 257302 (pro téma I),
257312 (pro téma II),
257322 (pro téma III).
257332 (pro téma IV),
257342 (pro téma V),
257352 (pro téma VI).
Přihlášky:
od 4. dubna 2022 do 30. června 2022 nebo do naplnění kapacity programu. Přihláška se
podává
elektronickou
formou
(e-přihláška)
na
internetové
adrese
https://portal.osu.cz/eprihlaska. Pro podání e-přihlášky je nezbytné zadat e-mailovou
adresu.
Kontakt:
studijní oddělení FF OU
Tel: 597 092 090
E-mail: ffi@helpdesk.osu.cz
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5.2 Univerzita třetího věku – studium cizích jazyků
Nabídka cizích jazyků:
− Španělština pro seniory
− Francouzština pro seniory
Délka studia: 2 semestry.
Anotace: Lektorská výuka francouzského nebo španělského jazyka pro seniory.
Organizace studia: 2 vyučovací hodiny týdně, čtvrtky od 10:50 do 12:20 hod. /francouzština/
od 15:50 do 17:20 hod. /španělština/ (budova G, katedra romanistiky FF OU,
Mlýnská 5).
Výstupní doklad: osvědčení o absolvování.
Cena: 2 700,--Kč – úhrada se platí při podání přihlášky.
Minimální počet účastníků: 15.
Variabilní symbol: 257362 (francouzština), 257372 (španělština).
Garant: Mgr. Zuzana Honová, Ph.D. (francouzština), Mgr. Irena Fialová, Ph.D. (španělština)
Kontakt:
Dagmar Julínková
sekretářka katedry romanistiky FF OU
Tel.: 597 091 911
E-mail: dagmar.julinkova@osu.cz
Přihlášky:
od 4. dubna 2022 do 31. srpna 2022. Přihláška se podává elektronickou formou (e-přihláška)
na internetové adrese https://portal.osu.cz/eprihlaska.
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6 Přípravné kurzy k přijímacímu řízení do bakalářských
studijních programů
6.1 Přípravný kurz k přijímací zkoušce z historie (1denní)
Anotace: Účast na kurzu umožní uchazečům lépe se orientovat v požadavcích na uchazeče a
připravit se na přijímací zkoušku na základě konkrétních požadavků.
Absolvování kurzu není podmínkou, ani předpokladem úspěšného vykonání přijímací
zkoušky, či přijetí ke studiu.
Kurz je určen nejen zájemcům o studium historie na FF OU, ale i případným
zájemcům z řad širší veřejnosti.
Organizace studia: 8 hodin, hybridní forma (prezenční/online).
Výstupní doklad: osvědčení o absolvování.
Cena: 800,--Kč – úhrada se platí při podání přihlášky.
Minimální počet účastníků: 40.
Variabilní symbol: 257262.
Garant: doc. Mgr. Jiří Brňovják, Ph.D.
Plán studia: Kurz bude rozdělen na dva bloky, 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 uchazečům následně
opraveny, budou si tak moci ověřit úroveň svých znalostí.
Kontakt:
Bc. Gabriela Martiníková
sekretářka katedry historie FF OU
Tel: 597 091 966
E-mail: gabriela.martinikova@osu.cz
Přihlášky:
od 15. listopadu 2022 do 31. března 2023. Přihláška se podává elektronickou formou (epřihláška) na internetové adrese https://portal.osu.cz/eprihlaska.
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7 Přehled programů celoživotního vzdělávání na FF OU
Název programu celoživotního vzdělávání

Psychologie

Variabilní
symbol

Cena
v Kč za rok

Programy CŽV v rámci akreditovaných studijních programů
257242
24.500,-Moduly

HR – personální konzultant
Portugalština: jazyk, reálie, kultura 1
Další programy
Letní škola českého jazyka (on-line) s ubytováním
Letní škola českého jazyka (on-line) bez ubytování
Prohloubení odborných, didaktických a jazykových
kompetencí pro učitele německého jazyka I
(webinář)
Prohloubení odborných, didaktických a jazykových
kompetencí pro učitele německého jazyka II
(webinář)
Prohloubení odborných, didaktických a jazykových
kompetencí pro učitele německého jazyka III
(webinář)
Latina I (on-line)
Základy latinské lékařské terminologie (on-line)
Studium vybraného předmětu
Kurz pro zájemce o studium psychologie

–
257232

–
8.000,--

257212
257222
257182

36 500,-26 200,-1.900,--

257192

1.900,--

257202

1.900,--

257272
257282
257292
257252

3.000,-3.200,-2.400,-2.900,--

Univerzita třetího věku
Proměny a výzvy současné společnosti
257302
Velké epochy evropského umění
257312
Historie a kultura anglicky hovořících zemí
257322
Dějiny a kultura románských zemí
257332
Svět pohledem psychologie
257342
Moravskoslezský region a jeho společnost 257352
v proměnách posledních tří století
Francouzština pro seniory
257362
Španělština pro seniory
257372
Přípravné kurzy
Přípravný kurz k přijímací zkoušce z historie

257262

800,-800,-800,-800,-800,-800,-2.700,-2.700,--

800,--
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