
FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD
Na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci 
se dá studovat například porodní asistence, fyzioterapie, zdravotnické 
záchranářství a mnohá další zaměření. Stačí si vybrat z nabídky níže. 

STUDUJ V OLOMOUCI — UNIVERZITNÍM MĚSTĚ
Univerzita Palackého je moderní vysokou školou v historické a přátelské Olomouci. 
Na osmi fakultách najdete 800 trendy studijních programů a potkáte studenty 
ze 100 zemí světa. V nabídce je prakticky vše od učitelství, teologie, práva, tělesné 
výchovy a sportu přes humanitní, umělecké, přírodovědné, zdravotnické či lékařské 
obory. Lze si vybrat studium jednoho studijního programu, nebo u některých 
zkombinovat dva, někdy i mezi různými fakultami. Při výběru dvou studijních zaměření 
dejte pozor na to, že závěrečná práce se píše jen z hlavního (maior) programu. 

Poznejte český Oxford, vše o něm najdete na www.univerzitnimesto.cz
Podrobný přehled studijních programů na www.studium.upol.cz

E-PŘIHLÁŠKA KE STUDIU
Podává se na webu www.prihlaska.upol.cz. 
Administrativní poplatek: 690 Kč za každou e-přihlášku
Termín podání e-přihlášky: 
1. 11. 2021 — 15. 3. 2022 bakalářské a navazující magisterské studijní programy*
* V případě Specializace v ošetřovatelství – Sestra pro péči v interních/chirurgických oborech 
může být začátek lhůty pro podání přihlášek posunut na pozdější termín v závislosti na 
akreditačním procesu.

TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK
 � 9. 6. 2022 bakalářské programy v prezenční formě* 
  (včetně 1. kola přijímací zkoušky pro Zdravotnické záchranářství)

 � 10. 6. 2022 bakalářské programy v kombinované formě* 
  (včetně 1. kola přijímací zkoušky pro Zdravotnické záchranářství) 
  navazující magisterské programy

 � 16. 6. 2022 Zdravotnické záchranářství — 2. kolo přijímací zkoušky 
  (test fyzické zdatnosti)

* Pokud má uchazeč podanou přihlášku na prezenční i kombinovanou formu studia v rámci 
bakalářských programů, koná přijímací zkoušku v termínu pro kombinovanou formu.

Požadavky a podmínky přijímacích zkoušek najdete na webu www.studium.upol.cz



STUDIJNÍ PROGRAMY 
FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD
(PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2022, AKADEMICKÝ ROK 2022/2023)

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP
studijní oddělení
Hněvotínská 3 | 775 15  Olomouc
+420 585 632 855 | studijni.fzv@upol.cz

www.fzv.upol.cz
www.facebook.com/upolfzv
www.instagram.com/fzv_up
www.youtube.com/PalackyUniversity

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ UP
pátek 3. prosince 2021
sobota 15. ledna 2022

 � Aplikovaná fyzioterapie (nM)
 � Ergoterapie (B)
 � Fyzioterapie (B)
 � Intenzivní péče v porodní asistenci (nM)
 � Ochrana a podpora zdraví (B)
 � Organizace a řízení ve zdravotnictví (nM)
 � Pediatrické ošetřovatelství (B)
 � Porodní asistence (B)
 � Radiologická asistence (B)
 � Specializace v ošetřovatelství – Sestra pro péči v interních/chirurgických oborech (nM)
 � Všeobecné ošetřovatelství (B)
 � Zdravotnické záchranářství (B)
 � Zobrazovací technologie v radiodiagnostice (nM)

(B) bakalářské studium, 3 roky
(nM) navazující magisterské studium, 2 roky


