
 

Navazující magisterské studijní obory 

Ošetřovatelská péče v interních oborech  

Pro koho je studium určeno: 

 pro absolventy bakalářského studijního programu Ošetřovatelství, studijní obor 

Všeobecná sestra nebo Ošetřovatelství 

Tištěná zkrácená verze e-přihlášky ke studiu musí obsahovat:  

 doklad o provedení úhrady administrativního poplatku (nevyžaduje se při platbě on-line 

platební kartou či za pomoci QR kódu), 

 kopii (nemusí být notářsky ověřená) vysokoškolského diplomu; pokud je uchazeč 

o studium v době podání přihlášky studentem závěrečného ročníku VŠ, doloží tuto 

skutečnost potvrzením ze studijního oddělení (není nutné u uchazečů z FZV UP 

v Olomouci), 

Intenzivní péče v porodní asistenci  

Pro koho je studium určeno: 

 pro absolventy bakalářského studijního programu Porodní asistence nebo 

Ošetřovatelství, studijní obor Porodní asistentka 

Tištěná zkrácená verze e-přihlášky ke studiu musí obsahovat:  

 doklad o provedení úhrady administrativního poplatku (nevyžaduje se při platbě on-line 

platební kartou či za pomoci QR kódu), 

 kopii (nemusí být notářsky ověřená) vysokoškolského diplomu; pokud je uchazeč 

o studium v době podání přihlášky studentem závěrečného ročníku VŠ, doloží tuto 

skutečnost potvrzením ze studijního oddělení (není nutné u uchazečů z FZV UP 

v Olomouci), 

Aplikovaná fyzioterapie  

Pro koho je studium určeno: 

 pro absolventy bakalářského studijního programu Rehabilitace nebo Specializace 

ve zdravotnictví, obor Fyzioterapie 

Tištěná zkrácená verze e-přihlášky ke studiu musí obsahovat: 

 doklad o provedení úhrady administrativního poplatku (nevyžaduje se při platbě on-line 

platební kartou či za pomoci QR kódu), 

 kopii (nemusí být notářsky ověřená) vysokoškolského diplomu; pokud je uchazeč 

o studium v době podání přihlášky studentem závěrečného ročníku VŠ, doloží tuto 

skutečnost potvrzením ze studijního oddělení (není nutné u uchazečů z FZV UP 

v Olomouci). 

 



 

Zobrazovací technologie v radiodiagnostice 

Pro koho je studium určeno: 

 pro absolventy bakalářského studijního programu Radiologický asisten 

Tištěná zkrácená verze e-přihlášky ke studiu musí obsahovat: 

 doklad o provedení úhrady administrativního poplatku (nevyžaduje se při platbě on-line 

platební kartou či za pomoci QR kódu), 

 kopii (nemusí být notářsky ověřená) vysokoškolského diplomu; pokud je uchazeč 

o studium v době podání přihlášky studentem závěrečného ročníku VŠ, doloží tuto 

skutečnost potvrzením ze studijního oddělení (není nutné u uchazečů z FZV UP 

v Olomouci). 

 

 


