
 

Program Dne otevřených dveří FF UK 

12. ledna 2019 
 

10:00 
 Archeologie pravěku a středověku (Bc., NMgr.) | m. č. 217 (2. patro) 
 Bohemistika pro cizince (Bc.) | m. č. 209 (2. patro) 
 Filmová studia (Bc., NMgr.) | m. č. 301 (3. patro) 
 Francouzská filologie (Bc., NMgr.) | m. č. 300 (3. patro) 
 Politologie (Bc.), Politické teorie (NMgr.) | m. č. 131 (vstup z hlavního schodiště 1./2. patro) 
 Pedagogika (Bc., NMgr.), Sociální pedagogika (NMgr.) | m. č. 200 (2. patro) 
 Řecká a latinská studia – Novořecká filologie, Řecká a latinská studia – ostatní specializace (Bc.) | m. č. 317 (3. patro) 

 

11:00 
 Blízkovýchodní studia (Bc., NMgr.), Hebraistika a židovská studia (Bc.) | m. č. 217 (2. patro) 
 Historie – evropská studia (Bc.), Historie – obecné dějiny (NMgr.) | m. č. 200 (2. patro) 
 Informace o přijímacím řízení 2019/20, proděkan pro přijímací řízení a vnější vztahy FF UK NMgr. Daniel Soukup, Ph.D. | m. č. 

131 (vstup z hlavního schodiště 1./2. patro) 
 Italianistika (Bc., NMgr.) | m. č. 300 (3. patro) 
 Latinský jazyk a literatura (NMgr.), Řecká a latinská studia (NMgr.), Řecká antická filologie (NMgr.) | m. č. 317 (3. patro) 
 Německý jazyk a literatura (Bc.) | m. č. 301 (3. patro) 
 Středoevropská studia – Maďarská studia, Polonistika, Slovakistika (Bc.), Středoevropská studia NMgr.) | m. č. 209 (2. patro) 

 

12:00 
 Andragogika a personální řízení (Bc., NMgr.) | m. č. 131 (vstup z hlavního schodiště 1./2. patro) 
 Čeština v komunikaci neslyšících (Bc.) | m. č. 317 (3. patro) 
 Finská studia (Bc.), Finská filologie (NMgr.) | m. č. 217 (2. patro) 
 Hispanistika (Bc., NMgr.) | m. č. 300 (3. patro) 
 Historie (Bc.) | m. č. 200 (2. patro) 
 Klasická archeologie (Bc., NMgr.) | m. č. 301 (3. patro) 
 Veřejná správa a spisová služba (Bc., NMgr.) | m. č. 209 (2. patro) 

 

13:00 
 Archivnictví a pomocné vědy historické (Bc., NMgr.) | m. č. 209 (2. patro) 
 Český jazyk a literatura (Bc.) | m. č. 131 (vstup z hlavního schodiště 1./2. patro) 
 Etnologie a kulturní antropologie (Bc., NMgr.) | m. č. 301 (3. patro) 
 Informační studia a knihovnictví (Bc., NMgr.), Studia nových médií (NMgr.) | m. č. 200 (2. patro) 
 Německý jazyk a literatura (NMgr.), Deutsche Sprache und Literatur in Mitteleuropa (NMgr.) | m. č. 317 (3. patro) 
 Portugalistika (Bc.) | m. č. 300 (3. patro) 
 Švédská studia (Bc.), Skandinavistika (NMgr.) | m. č. 217 (2. patro) 

 

14:00 
 Anglistika – amerikanistika (Bc.), Anglický jazyk (NMgr.), Anglofonní literatury a kultury (NMgr.), 

English Language and Linguistics (NMgr.) | m. č. 131 (vstup z hlavního schodiště 1./2. patro) 
 Asijská studia – Japanologie (Bc., NMgr.) | m. č. 301 (3. patro) 
 Historie – české dějiny v evropském kontextu (NMgr.), Historie – hospodářské a sociální dějiny (NMgr.) | m. č. 200 (2. patro) 
 Jihovýchodoevropská studia (Bc., NMgr.) | m. č. 209 (2. patro) 
 Nizozemský jazyk a literatura (NMgr.) | m. č. 317 (3. patro) 
 Religionistika (Bc., NMgr.) | m. č. 217 (2. patro) 
 Učitelské programy na FF UK (Bc., NMgr.) | m. č. 300 (3. patro) 

 

15:00 
 Divadelní věda (Bc., NMgr.) | m. č. 301 (3. patro) 
 Egypt a Přední východ ve starověku (NMgr.) | m. č. 104 (1. patro) 
 Filozofie (Bc., NMgr.) | m. č. 300 (3. patro) 
 Fonetika (Bc., NMgr.) | m. č. 317 (3. patro) 
 Informace o přijímacím řízení 2019/20, proděkan pro přijímací řízení a vnější vztahy FF UK NMgr. Daniel Soukup, Ph.D. | m. č. 

131 (vstup z hlavního schodiště 1./2. patro) 
 Sinologie (Bc., NMgr.) | m. č. 217 (2. patro) 
 Sociologie (Bc., NMgr.) | m. č. 200 (2. patro) 
 Východoevropská studia (Bc., NMgr.) | m. č. 209 (2. patro)  

 
 
 
 
 



 

16:00 
 Asijská studia – Koreanistika (Bc., NMgr.) | m. č. 217 (2. patro) 
 Český jazyk a literatura (NMgr.), Český jazyk – specializační studium (NMgr.) | m. č. 104 (1. patro) 
 Estetika (Bc., NMgr.) | m. č. 300 (3. patro) 
 Hudební věda (Bc., NMgr.) | m. č. 317 (3. patro) 
 Mezikulturní komunikace: překlad a tlumočení – AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ (Bc.), Překladatelství: ČJ–AJ, ČJ–FJ, ČJ–NJ, ČJ–RJ, ČJ–ŠJ 

(NMgr.), Tlumočnictví: ČJ–AJ, ČJ–FJ, ČJ–NJ, ČJ–RJ,  ČJ–ŠJ (NMgr.) | m. č. 131 (vstup z hlavního schodiště 1./2. patro) 
 Obecná lingvistika (Bc., NMgr.) | m. č. 301 (3. patro) 
 Ruský jazyk a literatura (Bc., NMgr.) | m. č. 209 (2. patro) 
 Sociální práce (Bc., NMgr.) | m. č. 200 (2. patro) 

 

17:00 
 Dějiny umění (Bc., NMgr.) | m. č. 200 (2. patro) 
 Iberoamerikanistika – dějiny Latinské Ameriky (NMgr.) | m. č. 209 (2. patro) 
 Komparatistika (NMgr.) | m. č. 317 (3. patro) 
 Logika (Bc., NMgr.) | m. č. 217 (2. patro) 
 Psychologie (Bc., NMgr.) | m. č. 131 (vstup z hlavního schodiště 1./2. patro) 
 Srovnávací jazykověda (Bc.) | m. č. 301 (3. patro) 

 

 
 

10:00–18:00 
 Informace o přijímacím řízení – stánek Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů FF UK | 1. patro 

 

10:00–18:00 

 Prezentace studentských spolků | 1. patro 
 

 10:00–17:00 

 Studentská potkávárna – možnost neformálního rozhovoru se současnými studenty FF UK oborů/programů anglistika, 
bohemistika, germanistika, historie, psychologie – bistro Mezi řádky (přízemí) 
 

10:00–18:00 

 Studentská rada FF UK – všeobecné informace o studiu, studentských spolcích a studentském životě na FF UK, posezení a něco na 
zub | m. č. 2 (přízemí) 
 

10:00–14:00 

 Studijní oddělení – informace o průběhu studia | m. č. 124 (1. patro) 

 
 

V přízemí je od 10:00 do 17:00 otevřeno bistro Mezi řádky s nabídkou nápojů, občerstvení a příjemného posezení. 
 
V 1. patře jsou umístěny prezentační stánky studentských spolků. 
 
Šatna je k dispozici v suterénu budovy (Knihovna Jana Palacha) do 18:30.  
 
Toalety jsou umístěny v každém patře v zadní části budovy. 
 

 
 
program na webu: bit.ly/openffuk 

 
 

 
 
 
Bc. = bakalářské studium; NMgr. = navazující magisterské studium 
 
Změna programu vyhrazena.  
 
Upozorňujeme, že v průběhu akce budou za účelem zpravodajství pořizovány obrazové či zvukové záznamy.  
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