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Fakulta Kurz / odkaz
Podání 

přihlášky 
Termín Cena

Katolická teologická fakulta Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám nepořádá

Evangelická teologická fakulta Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám nepořádá

Husitská teologická fakulta
Informační přednášky pro zájemce o studium 
http://www.htf.cuni.cz/HTF-92.html

Zdarma

Právnická fakulta Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám nepořádá

1. lékařská fakulta

Přípravný kurz typu A (fyzika, chemie, biologie, latina) http://is.cuni.
cz/studium/
prijimacky

Od 2. 10. 2017 každé po a út 7 000 Kč

Přípravný kurz typu B (fyzika, chemie, biologie)
Od 14. 10. 2017,  
1x měsíčně v so

5 000 Kč

http://www.lf1.cuni.cz/priprava-na-prijimaci-zkousky

2. lékařská fakulta

E-learning přípravný kurz k přijímacímu 
řízení z biologie, chemie a fyziky 

Aktuální údaje na webu 
fakulty

6 000 Kč/222 €

http://www.lf2.cuni.cz/studium/uchazeci/pripravny-kurz-k-prijimacimu-rizeni-z-biologie-chemie-a-fyziky-pro-uchazece-o

Zvyšte svou šanci na úspěch v přijímacím řízení – absolvuj-
te přípravné kurzy (programy) zaměřené na obor, který vás 
zajímá. Nabídky přípravných programů a další související in-
formace najdete na webových stránkách jednotlivých fakult, 
kateder a  institutů UK. Většinou jsou umístěny pod odkazy 
Pro uchazeče, Přijímací řízení, Studium nebo Aktuality. Chce-
te vědět více? Navštivte Informační den UK nebo fakultní Dny 
otevřených dveří. 

Přípravné programy jsou dobrou investicí nejen k přijímacímu 
řízení. Mohou vám pomoci k úspěšnému složení maturity i ke 
snadnějšímu vstupu na UK. 

Kromě přípravných programů můžete k doplnění vědomostí 
ze zvoleného oboru využít také některé další zájmové progra-

my celoživotního vzdělávání (CŽV). Přinášejí mnoho zajíma-
vých a aktuálních informací, často ale neposkytují systematic-
ký přehled učiva. 

Přípravné programy:
www.cuni.cz/pripravneprogramy

Přípravné studium: 
www.cuni.cz/pripravnestudium 

Informace o přípravných kurzech a dalších 
programech (kurzech) CŽV:
www.is.cuni.cz/studium/ekczv

Přípravné kurzy (programy) na UK
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Fakulta Kurz / odkaz
Podání 

přihlášky 
Termín Cena

3. lékařská fakulta

PREMEDICAL COURSE (přípravný kurz pro uchazeče 
o studium na lékařských fakultách – výuka v AJ)  
http://www.lf3.cuni.cz/3LFEN-15.html 

Deadline for application  
is October 15th 2017

110 000 CZK

Přípravný kurz pro uchazeče o studium na lékařských 
fakultách Aktuální údaje na webu fakulty 

http://www.lf3.cuni.cz/3LF-963.html Přípravný kurz pro uchazeče o studium oboru 
Všeobecná sestra

Lékařská fakulta v Plzni
Přípravný kurz pro uchazeče o studium všeobecného 
a zubního lékařství – elektronický, prezenční, 
kombinovaný přípravný kurz

Elektronicky,  
od října 2017

Aktuální údaje na webu fakulty 
http://www.lfp.cuni.cz/clanek/ 
3806-elektronicky-pripravny-kurz.html

Lékařská fakulta  
v Hradci Králové

Přípravný kurz pro uchazeče o studium medicíny 
https://www.lfhk.cuni.cz/Dalsi-vzdelavani/
Pripravny-kurz-ke-studiu

Elektronicky, 
do naplnění, 
nejpozději do 
13. 9. 2017 

5 000 Kč

Farmaceutická fakulta  
v Hradci Králové

Přípravný kurz pro zájemce o studium na fakultě 
http://www.faf.cuni.cz/Prihlaseni/Bakalarske 
-a-magisterske-studium/Pripravny-kurz

Přihlášení  
i v průběhu 
kurzu

Od 25. 11. 2017 do 17. 03. 
2018, 8 sobot

2 800 Kč 
v případě celého 

kurzu

Filozofická fakulta
Přípravné kurzy pořádají jednotlivé katedry a ústavy v průběhu zimního i letního semestru. Aktuální informace na webu:  
http://www.ff.cuni.cz/studium/dalsi-vzdelavani/celozivotni-vzdelavani/kurzy-dalsiho-vzdelavani/zajemcum-o-pripr-kurzy

Přírodovědecká fakulta

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám z geografických 
oborů, kartografie, geoinformatiky a demografie

Podle pokynů 
na webu 
fakulty

Od ledna do května 2018 3 000 Kč

Přípravný kurz z chemie k přijímacím zkouškám do 
bakalářského studia 2017

Aktuální údaje na webu fakulty

Cyklus přednášek Pokroky v biologii – 
informace o novinkách v oboru, i pro SŠ pedagogy

Aktuální údaje na webu fakulty

https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/czv/pripravne-kurzy

Matematicko-fyzikální fakulta
Matematika – přípravný kurz pro středoškoláky 
k maturitě a studiu na VŠ  
http://www.mff.cuni.cz/studium/uchazec/kurzy.htm 

Do 16. 1. 
na studijní 
odd.

17. 1. až 25. 4. 2018, středa 
16:00–17:30

1 500 Kč

Pedagogická fakulta
Pokud jsou přípravné kurzy pořádány, jsou tyto informace uvedeny v detailech jednotlivých oborů (viz podmínky 
přijímacího řízení pro akademický rok 2018/2019 zveřejněné na webu v sekci „Uchazeči“)

Fakulta sociálních věd

Přípravný kurz na přijímací zkoušky oboru mezinárodní teritoriální studia

Přípravný kurz na přijímací zkoušky oboru česko-německá studia  
http://ims.fsv.cuni.cz/IMSFSV-260.html 
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Fakulta Kurz / odkaz
Podání 

přihlášky 
Termín Cena

Fakulta tělesné výchovy 
a sportu

Přípravný kurz k talentovým zkouškám z TV – 
intenzivní http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-295.html 

do 31. 1. 2018 40 hodin 2 950 Kč

Fakulta humanitních studií Přípravný kurz pro přijímací zkoušky na Bc. studium SHV http://fhs.cuni.cz/FHS-1562.html 

ÚJOP UK Dobruška / 
Mariánské lázně

Přípravný kurz ke studiu medicíny, veteriny a farmacie 
pro české studenty (možno spojit s intenzivním 
pomaturitním studiem angličtiny)

září 2017 –  
květen/červen 2018

Ceny na webu 
ÚJOP

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

ÚJOP UK Praha Albertov

Bohemistika – bakalářské studium 
(přípravný kurz ke studiu češtiny pro cizince) 

září 2017 – červen 2018 5540 €

http://ujop.cuni.cz/kurz/pripravny-kurz-ke-studiu-oboru-cestina-pro-cizince?from=6

ÚJOP UK Praha Hostivař / 
Poděbrady

Ekonomické obory – bakalářské studium (pro cizince) září 2017 – červen 2018 5540 €/5140 €

http://ujop.cuni.cz/kurz/ekonomicke-obory-bakalarske-studium

ÚJOP UK Praha Hostivař / 
Poděbrady

Ekonomické obory – navazující magisterské studium 
(pro cizince)

září 2017 – červen 2018 5540 €/5140 €

http://ujop.cuni.cz/kurz/ekonomicke-obory-navazujici-magisterske-studium 

ÚJOP UK Praha Hostivař /
Poděbrady / Liberec

Technické obory – bakalářské studium (pro cizince)
září 2017 – červen 2018

5540 €/5140 €

4640 EUR  
Standardní kurz 

(výuka čj a odbor-
ných předmětů)

http://ujop.cuni.cz/kurz/technicke-obory-bakalarske-studium 

ÚJOP UK Praha Hostivař /
Poděbrady / Liberec

Technické obory – navazující magisterské studium 
(pro cizince)

září 2017 – červen 2018

5 540 €/5 140 €

4 640 €  
Standardní kurz 

(výuka čj a odbor-
ných předmětů)

http://ujop.cuni.cz/kurz/technicke-obory-navazujici-magisterske-studium 

ÚJOP UK Praha Krystal

Humanitní a umělecké obory – navazující magisterské 
studium (pro cizince)

září 2017 – červen 2018 5 540 €

http://ujop.cuni.cz/kurz/humanitni-obory-navazujici-magisterske-studium 

ÚJOP UK Praha Krystal

Humanitní obory – bakalářské studium – klasický 
přípravný kurz (intenzivní výuka čj a odborných 
předmětů pro cizince)

září 2017 – červen 2018 5 540 €

Čeština + odborné předměty dle vlastního výběru září 2017– červen 2018 5 540 €

http://ujop.cuni.cz/kurz/humanitni-obory-bakalarske-studium 
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Fakulta Kurz / odkaz
Podání 

přihlášky 
Termín Cena

ÚJOP UK Poděbrady

Humanitní obory – bakalářské studium (pro cizince) 
Nepřipravuje ke studiu uměleckých oborů!

září 2017 – červen 2018 5 140 €

http://ujop.cuni.cz/kurz/humanitni-obory-bakalarske-studium

ÚJOP UK Praha Krystal

Umělecké obory a architektura – bakalářské studium 
(pro cizince)

září 2017 – červen 2018 5 540 €

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

ÚJOP UK Mariánské lázně
Medicína a přírodní vědy (pro cizince) září 2017 – červen 2018 5 140 €

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

ÚJOP UK Liberec
Biomedicínské obory (pro cizince) září 2017 – červen 2018

4 640 €  
Standardní kurz 
(obsahuje výuku 

češtiny a odborných 
předmětů)

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

ÚJOP UK Poděbrady
Ekonomické obory – doktorské studium (pro cizince) září 2017 – červen 2018 5140 €

http://ujop.cuni.cz/kurz/priprava-k-doktorskemu-studiu-ekonomicke-obory?from=3

ÚJOP UK Poděbrady
Technické obory – doktorské studium (pro cizince) září 2017 – červen 2018 5140 €

http://ujop.cuni.cz/kurz/priprava-k-doktorskemu-studiu-technicke-obory 

ÚJOP UK Poděbrady
Economics – Pre-Programme (studium v angličtině) září 2017 – červen 2018

http://ujop.cuni.cz/en/course/economics-pre-programme 

ÚJOP UK Poděbrady
Medicine – Pre-Programme (studium v angličtině) září 2017 – červen 2018 6180 €

http://ujop.cuni.cz/en/course/medicine-and-science-pre-programme 

ÚJOP UK Poděbrady
Engineers – Pre-Programme (studium v angličtině) září 2017 – červen 2018 6180 €

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

ÚJOP UK Centrum 
distančního vzdělávání (CDV)

Online kurzy anglického jazyka pro české mluvčí

Online kurzy češtiny pro cizince

Online Czech Courses

Онлайн-курсы чешского языка для иностранцев

Přehled o aktuálních kurzech, podrobné informace a registrace 
na webu CDV. 

Current courses, prices, further information and online 
registration on the web. 

Aктуальные предложения, цены, другая информация и 
регистрация онлайн:

http://ujop.cuni.cz/strediska/kurzy/centrum-distancniho-
vzdelavani 


