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Informace o přijímacím řízení 
na obor Psychologie



Cílem našeho bakalářského studia je to, aby naši studenti získali kvalitní 
teoreticko-praktický základ pro další vzdělávání a odpovídající činnost  
v oboru psychologie nebo v příbuzném oboru. 

• Vedle teoretických znalostí z klíčových oblastí psychologie 
budou absolventi získávat také praktické kompetence 
diagnostické, intervenční, sociální, pedagogické či 
manažerské v předmětech výcvikového typu. 

• Absolventi tak budou všestranně připraveni  
pro další studium psychologie nebo učitelství  
psychologie v navazujících magisterských oborech. 

Naše cíle



Poskytujeme kvalitní psychologické vzdělání a odbornou přípravu  
na bakalářské úrovni vzdělání.

• Studijní obor respektuje kurikulární požadavky evropského certifikátu z psychologie 
EuroPsy. Jeho absolventi tak mohou po dokončení druhé a třetí části přípravy žádat  
o evropskou certifikaci.

• V následujících letech plánujeme získat akreditaci magisterského studijního programu.

• Realizujeme řadu projektů základního i aplikovaného výzkumu.  
V těchto projektech se zapojují také naši studenti.

Proč studovat u nás?



Proč studovat u nás?
• Sledujeme velmi dobré uplatnění absolventů v navazujícím magisterském vzdělávání.

• Studium je studenty dlouhodobě kladně hodnoceno pro příjemnou atmosféru  
a individuální přístup vyučujících. 

• V roce 2019 jsme zveřejnili „Kodex uchazeče o studium psychologie a studenta 
psychologie na PF JU“, který popisuje základní hodnoty, ke kterým se hlásíme.

• Naši studenti pořádají řadu mimoškolních aktivit (přednášky, diskuse, společenské akce).



Přijímací řízení 2021
V roce 2020 byla podána žádost o novou akreditaci našeho oboru.

• Před zahájením přijímacího řízení musíme vyčkat na rozhodnutí Národního akreditačního 
úřadu pro vysoké školství. Přijímací řízení bude otevřeno ihned po akreditaci,  
což lze očekávat v průběhu první třetiny roku 2021.

• Informace o otevření přijímacího řízení bude oznámeno na stránkách fakulty.  
Přijímací řízení může proběhnout v pozdějším termínu, oproti jiným oborům na PF JU.

• Pokud chcete být mailem informováni,  
až bude přijímací řízení otevřeno,  
napište svůj kontakt garantovi přijímacího  
řízení nebo ho zašlete studijnímu oddělení 
Pedagogické fakulty JU.



Dvě varianty přijímacího řízení
V situaci běžného provozu VŠ V situaci omezení provozu VŠ

Testy OSP

Oborový test

Ústní pohovor

Testy OSP

Posouzení materiálů 
dodaných uchazečem

Písemné  
podklady

Video- 
nahrávka

+

Na dálku  
(on-line)

Nahrání na PF JU

Osobní 
účast

Akceptujeme 
termíny 
prosinec 2020 
– květen 2021 

Akceptujeme 
termíny 

prosinec 2020 
– květen 2021 



Detaily o přijímacím řízení

Všechny podrobnosti 
o přijímací zkoušce 

naleznete  
na stránkách PF JU



Žijeme psychologií!

Těšíme se na Vás!


