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Vyberte si program, který byste u nás chtěli studovat
Před podáním přihlášky do programu navazujícího magisterské studia doporučujeme důkladné seznámení se s
podmínkami pro přijetí včetně sekce Další požadavky na předchozí vzdělání příslušného studijního programu.

Navazující magisterské studium
Po rozkliknutí jednotlivých programů najdete informace o prezenčním i kombinovaném studiu.
Programy s plným plánem
V této nabídce najdete navazující magisterská studia, kdy studujete vždy jen jeden program. Nelze kombinovat
s dalšími programy v rámci jednoho studia.

•   Andragogika a management vzdělávání
•   Edukace a interpretace kulturně historického dědictví (pouze prezenční studium)
•   Logopedie (pouze prezenční studium)
•   Pedagogika předškolního věku (pouze kombinované studium)
•   Psychologie (pouze prezenční studium)
•   Speciální pedagogika
•   Učitelství pedagogiky pro střední školy (pouze kombinované studium)
•   Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ a SŠ (pouze prezenční studium)
•   Učitelství biologie pro 2. stupeň ZŠ a SŠ (pouze kombinované studium)
•   Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ a SŠ (pouze kombinované studium)
•   Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň ZŠ a SŠ (pouze kombinované studium)
•   Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ a SŠ
•   Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň ZŠ a SŠ (pouze prezenční studium)
•   Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ a základní umělecké školy (pouze prezenční studium)

Programy ve sdruženém studiu - Maior/Minor
V této nabídce najdete navazující magisterská studia Učitelství pro 2. stupeň základní školy a střední školy,
která lze studovat v programu maior. Po kliknutí na odkaz naleznete seznam programů minor, která lze s tímto
programem kombinovat ve sdruženém studiu
•   Anglický jazyk
•   Biologie
•   Český jazyk
•   Dějepis
•   Francouzský jazyk
•   Geografie (mezifakultní studium s PřF UK)
•   Hra na nástroj
•   Hudební výchova
•   Chemie
•   Informační a komunikační technologie
•   Matematika
•   Německý jazyk
•   Pedagogika
•   Ruský jazyk
•   Sborový zpěv (Sbormistrovství)
•   Tělesná výchova
•   Výchova ke zdraví
•   Výtvarná výchova
•   Základy společenských věd

https://pedf.cuni.cz/PEDF-1142.html
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=28945
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=28955
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=28354
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https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=28605
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=28958
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https://pedf.cuni.cz/PEDF-1131.html
https://www.pedf.cuni.cz/PEDF-1498.html
https://www.pedf.cuni.cz/PEDF-1146.html
https://www.pedf.cuni.cz/PEDF-1150.html
https://www.pedf.cuni.cz/PEDF-1154.html
https://www.pedf.cuni.cz/PEDF-1672.html
https://www.pedf.cuni.cz/PEDF-1164.html
https://www.pedf.cuni.cz/PEDF-1160.html
https://www.pedf.cuni.cz/PEDF-1168.html
https://www.pedf.cuni.cz/PEDF-1186.html
https://www.pedf.cuni.cz/PEDF-1192.html
https://www.pedf.cuni.cz/PEDF-1196.html
https://www.pedf.cuni.cz/PEDF-1200.html
https://www.pedf.cuni.cz/PEDF-1205.html
https://www.pedf.cuni.cz/PEDF-1209.html
https://www.pedf.cuni.cz/PEDF-1213.html
https://www.pedf.cuni.cz/PEDF-1217.html
https://www.pedf.cuni.cz/PEDF-1673.html
https://www.pedf.cuni.cz/PEDF-1221.html

