Přípravné kurzy ke studiu na Univerzitě Karlově
Fakulta/součást UK

Kurz/odkaz

Katolická teologická fakulta

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám nepořádá

Evangelická teologická fakulta

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám nepořádá
Informační přednášky pro zájemce o studium

Husitská teologická fakulta

Podání přihlášky

Termín

Cena

14. 1. 2017
10:00 – 13:00

zdarma

kurzy CŽV (Večerní akademie religionistiky a teologie, Uvedení do hebrejštiny a judaismu, Vybraná témata psychologie)
http://www.htf.cuni.cz/HTF-126.html
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/
do konce září 2016

Přípravný kurz typu B
(fyzika, chemie, biologie)

od 3. 10. 2016
probíhá každé po a út 17:00 –
18:30

7 000,- Kč

od 8. 10. 2016
1x za měsíc v sobotu
8:30 – 13:30

5 000,- Kč

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

3. lékařská fakulta

e-learning Přípravný kurz k přijímacímu
řízení z biologie, chemie a fyziky

začátek v prosinci 2016

podrobnosti na webu fakulty, dotazy je možné zasílat
na pripravny.kurz@lfmotol.cuni.cz

https://www.lf2.cuni.cz/studium/uchazeci/pripravny-kurz-k-prijimacimu-rizeni-z-biologie-chemie-a-fyziky-pro-uchazece-o
Premedical course
Aktuální informace najdete na webu fakulty
(pro uchazeče o studium na lékařských
fakultách – výuka v AJ)

http://www.lf3.cuni.cz/3LFEN-15.html

Přípravný kurz pro uchazeče, kteří se
připravují na přijímací zkoušky na lékařské
fakulty

http://is.cuni.cz/studium/prijimacky/

13. 1. 2017 - 14. 1. 2017, 24. 2.
2017 - 25. 2. 2017, 10. 3. 2017 11. 3. 2017, 7. 4. 2017 - 8. 4.
2017,
21. 4. 2017 - 22. 4. 2017

Lékařská fakulta v Plzni

Přípravný kurz pro uchazeče, kteří se
připravují na přijímací zkoušku na obor
Všeobecná sestra

http://is.cuni.cz/studium/prijimacky/

Elektronický přípravný kurz
Prezenční přípravný kurz

Aktuální informace na stránkách fakulty
http://www.lfp.cuni.cz/sekce/7-pripravnekurzy.html

Kombinovaný přípravný kurz

kombinace kurzů výše za zvýhodněnou cenu
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27. 1. 2017 - 28. 1. 2017, 10. 2.
2017 - 11. 2. 2017

Bližší informace na

http://www.lf3.cun
i.cz/3LF-743.html

Přípravné kurzy ke studiu na Univerzitě Karlově
Lékařská fakulta v Hradci Králové

Přípravný kurz pro uchazeče o studium
medicíny

http://is.cuni.cz/studium/prijimacky/
do naplnění kapacity nebo nejpozději
do 15. 9. 2016

od 17. 9. 2016
do 22 .4. 2017

5 000,- Kč

od 26. 11. 2016
do 18. 3. 2017
soboty

2 800,-Kč
(celý kurz = 8
vyučovacích dnů)

https://www.lfhk.cuni.cz/Dalsi-vzdelavani/Pripravny-kurz-ke-studiu/
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Přípravný kurz pro zájemce o studium
magisterského studijního programu
Farmacie a bakalářského studijního
programu Zdravotnická bioanalytika v ak.
r. 2015/2016

https://is.cuni.cz/studium/prijimacky
/index.php?do=detail_kurz&cid=331
2
přihlásit se lze i v průběhu kurzu

http://www.faf.cuni.cz/Prihlaseni/Bakalarske-a-magisterske-studium/Pripravny-kurz/
Filozofická fakulta

Přípravné kurzy nejsou pořádány celofakultně, pořádají je jednotlivé katedry a ústavy v průběhu zimního i letního semestru.
Aktuální informace naleznete na webu http://www.ff.cuni.cz/studium/dalsi-vzdelavani/celozivotni-vzdelavani/kurzy-dalsihovzdelavani/zajemcum-o-pripr-kurzy/
Katedra bohemistických studií nabízí kurzy českého jazyka vhodné zejména pro studenty humanitních studií. Více na webu
http://ubs.ff.cuni.cz/en/node/172

Přírodovědecká fakulta

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám
z geografických oborů, kartografie,
geoinformatiky a demografie 2016
http://www.geografienasbavi.cz/chcigeografii-studovat/pripravny-kurz

Přípravný kurz z chemie
k přijímacím zkouškám
do bakalářského studia 2017
https://www.natur.cuni.cz/chemie/educh
em/pripravne-kurzy-z-chemie
cyklus přednášek Pokroky v biologii
(novinky v oboru, i pro SŠ pedagogy)

Lze se přihlásit na celý kurz nebo
jednotlivé moduly
https://docs.google.com/forms/d/1J
NihH59m_yJvZAKxRhcnSHZPMdaAiToATBLFOgi4U
g/viewform?edit_requested=true

od ledna do května 2017

http://web.natur.cuni.cz/pripravnyk
urzchemie/
nebo na
eva.pleslova@natur.cuni.cz

od 7. 1. 2017
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vždy v pátek od 14:00
Jednotlivé moduly
800,- Kč až 2000,Kč

do 22. 4. 2017
soboty

Aktuální informace na webu
https://www.natur.cuni.cz/biologie/ucitelstvi/nabidka/DVPP/pokroky

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

Celý kurz 3000,- Kč

2 500,- Kč

Přípravné kurzy ke studiu na Univerzitě Karlově
Matematicko-fyzikální fakulta

Matematika - přípravný kurz pro
středoškoláky k maturitě a studiu na
vysoké škole

Přihláška se nepodává, zájemci se
dostaví přímo na první lekci

od 18. 1. 2017
do 26. 4. 2017
středy 16:00 – 17:30

1 500,- Kč

http://www.mff.cuni.cz/studium/uchazec/kurzy.htm
Pedagogická fakulta

Přípravné kurzy k talentovým zkouškám
http://pages.pedf.cuni.cz/khv/prijimaci-rizeni/pripravne-kurzy-k-talentovym-zkouskam/
Individuální konzultace pro zahraniční uchazeče před přijímací zkouškou u těchto bc oborů:
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=obory&fakulta=11410&fst=&druh=&stupr=&obor1=&nazev=hudeb&jazyk=ENG&delka
=3&zobraz=...
a nmgr oborů:
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=obory&fakulta=11410&fst=&druh=&stupr=&obor1=&nazev=hudeb&jazyk=ENG&delka
=2&zobraz=Zobrazit+3+polo%C5%BEky.

Fakulta sociálních věd

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám nepořádá

Fakulta tělesné výchovy a sportu

Přípravný kurz k talentovým zkouškám z
TV - dlouhodobý

http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS296.html

5. 10. 2016 - 18. 1. 2017

2950,- Kč

únor a březen 2017

2950,- Kč

Překlady lze odevzdávat

1 000,- Kč

do 30. 9. 2016
Přípravný kurz k talentovým zkouškám z
TV - intenzivní

http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS295.html
do 31. 1. 2017

http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-295.html
Fakulta humanitních studií

Přípravný kurs pro přijímací zkoušky na bc.
studium SHV

elektronicky od 1. 11. 2016 do 31. 1
.2017

http://fhs.cuni.cz/FHS-1562.html

http://is.cuni.cz/studium/prijimacky/

Liberal Arts and Humanities

elektronicky do 31. 1. 2017

http://fhs.cuni.cz/FHSENG-712.html

https://is.cuni.cz/studium/eng/prijim
acky/index.php
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odevzdání překladů do 28. 2.
2017, hodnocení překladu do
15. 3. 2017 Seminář - sobota
18. 3. 2017
1 000,- Kč/ EUR 40

Přípravné kurzy ke studiu na Univerzitě Karlově
Ústav jazykové a odborné přípravy

Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze nabízí velký výběr jazykových a přípravných kurzů různé pokročilosti i intenzity.
Všechny důležité informace o konkrétních kurzech, termínech konání, cenách a přihláškové formuláře najdete na webových stránkách
http://ujop.cuni.cz/en/courses/preparatory-courses-for-university-study
http://ujop.cuni.cz/kurzy/pripravne-kurzy-ke-studiu-na-vs
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