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FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ (FZS)
Fakulta zdravotnických studií (FZS) vznikla na Univerzitě Pardubice k 1. 1. 2007.
Nabízí výuku v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech.
Fakulta zdravotnických studií si je vědoma společenské potřeby vzdělávání kvalifikovaných odborníků v nelékařských zdravotnických profesích, a proto se snaží upravovat nabídku jak v bakalářských, tak i navazujících magisterských studijních programech podle platné legislativy MZČR a potřeb zdravotnické praxe.

doručovací adresa

Studentská 95, 532 10 Pardubice 2

sídlo děkanátu/studijního oddělení

Průmyslová 395, 532 10 Pardubice

telefon
studijní oddělení
děkanát
ústředna

466 037 726
466 037 728
466 036 111

e-mail

studijni.fzs@upce.cz

www stránky

studuj.upce.cz

FZSUPCE

fzs_upce

fzs_upce

fzs_upce

Údaje odpovídají stavu k 30. 9. 2022.

CHATBOT FZS
Na webu pro uchazeče vám bude dobrým
pomocníkem a pomůže zodpovědět vaše
dotazy i správně nasměrovat na potřebné
informace.
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PŘEHLED STUDIJNÍCH PROGRAMŮ FZS

NAV. MAGISTERSKÉ

BAKALÁŘSKÉ

Název programu

Titul

Forma

R

OPP

U/Z

PS

3

45

266/68

3
3

45
45

113/58
82/59

Všeobecné ošetřovatelství

Bc.

Zdravotnické záchranářství

Bc.

KS
PS

Radiologická asistence

Bc.

PS

3

45

69/32

Zdravotně sociální péče

Bc.

PS

3

45

38/17

Mgr.

KS

2

30

54/32

Mgr.

KS

2

30

71/37

Mgr.

KS

2

30

38/16

PS

2

30

37/14

KS

2

30

174/41

Specializace v ošetřovatelství
– Ošetřovatelská péče v interních oborech
Specializace v ošetřovatelství
– Perioperační péče
Specializace v porodní asistenci
– Perioperační péče
Organizace a řízení ve zdravotnictví

R

standardní doba studia v rocích

PS

prezenční forma studia

Bc.

KS

kombinovaná forma studia

OPP

odhadovaný počet přijatých v AR 2023/2024

U

celkový počet uchazečů v AR 2022/2023

Z

počet zapsaných studentů v AR 2023/2024 (údaj k  24. 8. 2022)

Více informací:
Přijímací řízení | Fakulta zdravotnických studií (upce.cz)

Fakulta zdravotnických studií | Studuj UPCE
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DŮLEŽITÁ DATA
Bakalářské studium
podávání přihlášek od
podávání přihlášek do
přijímací zkoušky

1. 11. 2022
31. 3. 2023
16. 5. 2023

Navazující magisterské studium
podávání přihlášek od
podávání přihlášek do
přijímací zkoušky

1. 11. 2022
31. 3. 2023
17. 5. 2023

Registrace na Den otevřených dveří FZS UPCE
1. termín:

čtvrtek 1. 12. 2022
12:00 - 18:00 hodin
PREZENČNĚ

Místo a adresa konání:

Fakulta zdravotnických studií
Univerzity Pardubice
Průmyslová 395, 532 10  Pardubice

Program:

12:00 - 14:00    1. blok
14:00 - 16:00    2. blok
16:00 - 18:00    3. blok
Obsahem každého bloku bude komentovaná přednáška
(informace o přijímacím řízení), prohlídka fakulty, prohlídka
odborných učeben.

2. termín:

sobota 11. 2. 2023
10:00 - 12:00 hodin 
ONLINE

Přípravný kurz k přijímacích zkouškám 

- biologie zaměřená na člověka, první pomoc
- přihláška elektronicky v období 1. 11. 2023 - 28. 2. 2023
  (nebo do naplnění kapacity)
- celková délka online kurzu 20 vyučovacích hodin (4 bloky x 5 hodin)
- termíny:
1. blok - 25. března 2023
2. blok - 1. dubna 2023
3. blok - 15. dubna 2023
4. blok - 22. dubna 2023
- cena kurzu 1500 Kč
Doporučujeme pro uchazeče o studium do všech nabízených Bc. studijních programů
Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice.
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JAK SE PŘIHLÁSIT KE STUDIU?
Termín pro podání přihlášky:
pro bakalářské studium
pro navazující magisterské studium

1. 11. 2022– 31. 3. 2023
1. 11. 2022– 31. 3. 2023

Forma přihlášky:

elektronicky  

Administrativní poplatek:

za každou podanou přihlášku 500 Kč

Adresa na poštovní poukázce:

Fakulta zdravotnických studií
Univerzita Pardubice
Průmyslová 395, 532 10 Pardubice 2

Název účtu adresáta:

Univerzita Pardubice
Studentská 95, 532 10 Pardubice

Číslo účtu:

37030561/0100

Variabilní symbol:

7920

Konstantní symbol:

308 pro platbu převodem

Specifický symbol:

oborové číslo uchazeče

Přihlášky ke studiu lze podat:
E-přihláška je zveřejněna na webové adrese eprihlaska.upce.cz. Poplatek ve výši
500,– Kč se hradí bankovním převodem nebo on-line platbou. Specifickým symbolem platby je oborové číslo uchazeče vygenerované při podání e-přihlášky. Registraci e-přihlášky
lze po přijetí platby následně zkontrolovat na stejné internetové adrese. Na přihlášce je
nutno označit studijní program, který chce uchazeč studovat.
Kompletní elektronická přihláška musí obsahovat:
1) Nahraný Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke studiu a k výkonu povolání nelékařského zdravotnického pracovníka (Směrnice FZS č. 6/2022, příloha 1).
U studijního programu Všeobecné ošetřovatelství, forma studia kombinovaná, je
požadován lékařský posudek o zdravotní způsobilosti nebo potvrzení zaměstnavatele o pracovní činnosti nelékařského zdravotnického pracovníka, formulář viz směrnice přijímacího řízení daného studijního programu.
2) Nahrané čestné prohlášení uchazeče (Směrnice FZS č. 6/2022, příloha 2).
3) Naskenovaný doklad o zaplacení poplatku (v případě platby kartou tento doklad
není nutný).
Přílohu 1 a 2 požadujeme pouze u bakalářského studia. Formuláře
musí být vyplněny na fakultních tiskopisech, které jsou ke stažení na
Kritéria přijetí - směrnice | Fakulta zdravotnických studií (upce.cz).
Přihláška s formálními nedostatky bude vrácena k opravě a doplnění. Přihlášky, které nebudou podány a zaplaceny do 31. 3. 2023,
nebudou zařazeny do seznamu uchazečů o studium. Na základě
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zaevidované přihlášky budou uchazeči písemně pozváni k přijímací zkoušce. Osobní účast všech uchazečů na přijímacím řízení je povinná. Náhradní termín přijímací
zkoušky nebude vyhlášen.
Uchazeč předloží úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení do 8. 6. 2023 / vysokoškolského bakalářského diplomu do 23. 6. 2023 (v případě konání bakalářské SZZ
v červnu - srpnu předloží uchazeč dokument do 28. 8. 2023).
Uchazeč s požadavkem ověření dosažení zahraničního středoškolského vzdělání pro bližší informace kontaktujte studijní oddělení.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
Termín přijímacích zkoušek

•
•

pro bakalářské studium
16. 5. 2023
pro navazující magisterské studium 17. 5. 2023

Kritéria a podmínky přijetí
Bakalářské studium – ke studiu může být přijat uchazeč, který úspěšně ukončil úplné
střední nebo vyšší odborné vzdělání, které bylo ukončeno maturitní zkouškou / absolutoriem. Součástí přihlášky je lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti a čestné
prohlášení na fakultních formulářích. Podmínkou přijetí ke studiu je úspěšné složení
přijímací zkoušky.
Navazující magisterské studium – podrobná kritéria a podmínky přijetí jsou uvedeny
v informacích o jednotlivých studijních programech.
Podmínkou přijetí ke studiu je úspěšné složení přijímací zkoušky.
Přijímací řízení | Fakulta zdravotnických studií (upce.cz)

VYROZUMĚNÍ O PŘIJETÍ
Způsob zveřejnění výsledků přijímacího řízení respektuje principy ochrany osobních
údajů. Více informací viz. směrnice přijímacího řízení jednotlivých studijních programů.
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ZÁPIS
Přijatí uchazeči budou pozváni k zápisu. Uchazeči se stávají studenty UPCE se všemi
právy a povinnostmi z této skutečnosti plynoucími od začátku akademického roku
(od 1. 9. 2023).
Prosíme přijaté uchazeče, kteří nehodlají akceptovat přijetí, aby tuto skutečnost sdělili
Fakultě zdravotnických studií v nejkratším možném termínu. Takto uvolněná místa
mohou být dodatečně nabídnuta dalším uchazečům.

PŘEZKUMNÉ ŘÍZENÍ
Podle § 50 odst. 6 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění
dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, může nepřijatý uchazeč nebo jeho zástupce, kterému udělil plnou moc, ve lhůtě 30 dnů ode
dne doručení písemného rozhodnutí děkanky podat žádost o přezkoumání rozhodnutí,
která se podává děkance fakulty.
Dokumentace o přijímacím řízení bude uložena na Fakultě zdravotnických studií a každému účastníku přijímacího řízení bude na požádání přístupna po dobu 30 dnů od
termínu přijímací zkoušky.
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DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
na FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ
UNIVERZITY PARDUBICE

1/12/2022
12:00 – 18:00 HODIN
PREZENČNĚ

11 / 2 / 202 3
10:00 – 12:00 HODIN
ONLINE

SLEDUJTE » FZS.UPCE.CZ
REGISTRACE NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ FZS UPCE
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PROČ STUDOVAT NA FZS?
1. Žádané studijní programy

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nabízíme 5 bakalářských studijních programů a 4 navazující magisterské studijní programy. Prezenčně je možno studovat bakalářské studijní programy Všeobecné ošetřovatelství, Porodní asistence, Zdravotnické záchranářství, Radiologická asistence a
Zdravotně sociální péče. Kombinované studium je možné u bakalářského programu
Všeobecné ošetřovatelství a u všech navazujících magisterských programů.

2. Vynikající uplatnění na trhu práce

Na naší fakultě získáte vzdělání v perspektivních nelékařských zdravotnických profesích, které mají vynikající uplatnění na trhu práce v ČR i v zahraničí. Studovat budete
v učebnách vybavených špičkovými modely a pomůckami. Spolupracujeme s Nemocnicí Pardubického kraje, a.s. a dalšími zdravotnickými a sociálními institucemi. Proto
Vám můžeme nabídnout kvalitní praxi plnou současných poznatků a trendů v oboru.

3. Možnost zahraničních zkušeností

V rámci programu Erasmus+ mohou naši studenti vycestovat na studijní pobyt nebo
praktickou stáž do zahraničí a získat tak cenné zkušenosti pro svou budoucí kariéru.
Naše partnerské instituce naleznete ve Finsku, Lotyšsku, Maltě, Polsku, Portugalsku,
Řecku, Slovensku, Španělsku a Turecku.

4. Bohatý stipendijní program

Studenty na naší fakultě podporujeme také formou stipendií, a to jak za prospěch, tak
za mimořádné počiny nebo účast na různých akcích pořádaných fakultou či univerzitou. Studenti mohou získat také ubytovací a sociální stipendium, nebo stipendium
související se zahraniční mobilitou.

5. Sportovní aktivity

Studenti některých programů absolvují kurzy plavání, potápění nebo sebeobrany. Univerzita také nabízí mnohá sportoviště i vybavené sportovní zázemí ke sportovnímu
vyžití.

6. Vše pro studenty

Naši studenti jsou pro nás velmi důležití. Pořádáme pro ně První den na fakultě nebo
Orientační týden pro nové studenty. Zjednodušujeme administrativní stránku studia
a všechny důležité informace nabízíme online, na studentském intranetu, webových
stánkách i sociálních sítích.
#STUDUJFZS
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PODROBNÉ INFORMACE O JEDNOTLIVÝCH
STUDIJNÍCH PROGRAMECH
BAKALÁŘSKÉ STUDIUM
Název studijního programu

Titul

Forma Délka

Všeobecné ošetřovatelství

Bc.

PS/KS 3 roky

Porodní asistence

Bc.

PS

3 roky

Zdravotnické záchranářství

Bc.

PS

3 roky

Radiologická asistence

Bc.

PS

3 roky

Zdravotně sociální péče

Bc.

PS

3 roky

Zkratky:
PS

prezenční forma studia (denní forma studia, která umožňuje studentovi docházet
pravidelně na přednášky a semináře)

KS

kombinovaná forma studia (vzdělávací forma je založená na řízeném
samostatném studiu s využitím distančních opor doplněném skupinovými
konzultacemi).Výuka probíhá v předem stanovené pátky a soboty celý den.
Rozsah požadovaných znalostí je identický s prezenčním studiem.

Bc.

bakalářský stupeň studia

Údaje jsou platné k 30. 9. 2022.
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STUDIJNÍ PROGRAMY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA

VŠEOBECNÉ OŠETŘOVATELSTVÍ
Bc., PS/KS, 3 roky

kód: B0913P360004

Bakalářský studijní program Všeobecné ošetřovatelství je koncipován v souladu s požadavky Evropské unie. Absolventi se mohou po ukončení studia ucházet ve své odbornosti o pracovní zařazení v zemích EU. Studium je určeno pro všechny zájemce, kteří
úspěšně absolvovali úplné střední nebo vyšší odborné vzdělání, zakončené maturitní
zkouškou, a následně splnili podmínky přijímacího řízení. Cílem studia je získat vzdělání
a profesní kvalifikaci ve studijním programu Všeobecné ošetřovatelství. Vlastní výuka
v průběhu tří let zahrnuje více než z jedné třetiny všechny základní teoretické i klinické
medicínské obory, více než z 50 % pak praktickou výuku, která probíhá v odborných
zdravotnických zařízeních, v privátních ordinacích a poradenských centrech.
Všeobecná sestra má široký systémový základ v ošetřovatelství. Umožňuje specializaci v řadě oblastí ošetřovatelské péče a služeb např. v péči o děti, v péči o seniory,
v domácí péči, v komunitní péči, v péči o rodinu, v nemocniční péči (klinické obory,
péče na JIP a ARO, perioperační péče, v péči o duševně nemocné, v péči o tělesně
a mentálně postižené, v péči o drogově závislé, v péči o onkologicky nemocné, v paliativní/hospicové péči, atd.).

Přijímací zkouška:
Termín zkoušky: 16. 5. 2023
Přijímací zkouška má podobu písemného testu a skládá se ze dvou částí:
a) test z biologie člověka, výchovy ke zdraví a první pomoci (0–70 bodů),
b) dotazník měkkých dovedností (0–10 bodů).
Výsledkem přijímací zkoušky bude součet bodových zisků (max. 80 bodů, min. počet bodů
pro splnění přijímací zkoušky je 30 bodů). Z uchazečů, kteří vyhověli, bude sestaveno pořadí podle celkového bodového zisku. Předpokládaný počet přijatých do studijního programu
Všeobecné ošetřovatelství bude 45 (forma studia prezenční) a 45 (forma studia kombinovaná) uchazečů podle nejlepšího umístění v pořadí.

Profil a uplatnění absolventa:
Výstupní znalosti a dovednosti všeobecných sester jsou zformulovány do základních
kompetenčních kritérií, která vycházejí z Evropské strategie WHO pro vzdělávání, tzv. regulovaných nelékařských profesí z roku 1998 a z dřívějších direktiv Evropské komise.
Podle těchto požadavků musí všeobecná sestra (u oboru jsou přesně definovány odborné znalosti, praktické dovednosti a pracovní kompetence) chránit, udržovat, navracet
a podporovat zdraví osob a skupin, jejich autonomii, soběstačnost v oblasti tělesných,
psychických a životních funkcí s přihlédnutím na psychologické, sociální, ekonomické
a kulturní odlišnosti způsobu života.
Splnění učebního plánu a úspěšné zakončení studia přinese absolventům hluboké znalosti v rámci studijního programu Všeobecné ošetřovatelství, kvalifikační předpoklady
pro funkci všeobecné sestry s výkonem profese bez odborného dohledu a řadu možností
pracovního uplatnění, včetně zemí EU.
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STUDIJNÍ PROGRAMY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA

PORODNÍ ASISTENCE
Bc., PS, 3 roky

kód: B0913P360036

Bakalářský studijní program Porodní asistence je koncipován v souladu s požadavky
Evropské unie. Absolventi se mohou po ukončení studia ucházet ve své odbornosti o pracovní zařazení v zemích EU. Studium je určeno pro všechny zájemce, kteří
úspěšně absolvovali úplné střední nebo vyšší odborné vzdělání, zakončené maturitní zkouškou, a následně splnili podmínky přijímacího řízení. Cílem studia je získat
vzdělání a profesní kvalifikaci ve studijním programu Porodní asistence. Vlastní výuka
v průběhu tří let zahrnuje více než z jedné třetiny všechny základní teoretické i klinické
medicínské obory, více než z 50 % pak praktickou výuku, která probíhá v odborných
zdravotnických zařízeních, v privátních ordinacích a poradenských centrech.
Porodní asistentka po absolvování studia získává způsobilost k výkonu samostatné
i týmové odborné činnosti v rozsahu svých kompetencí.

Přijímací zkouška:
Termín zkoušky: 16. 5. 2023
Přijímací zkouška má podobu písemného testu a skládá se ze dvou částí:
a) test z biologie člověka, výchovy ke zdraví a první pomoci (0–70 bodů),
b) dotazník měkkých dovedností (0–10 bodů).
Výsledkem přijímací zkoušky bude součet bodových zisků (max. 80 bodů, min. počet
bodů pro splnění přijímací zkoušky je 30 bodů). Z uchazečů, kteří vyhověli, bude sestaveno podle celkového bodového zisku pořadí. Předpokládaný počet přijatých bude 45
uchazečů podle nejlepšího umístění v pořadí.

Profil a uplatnění absolventa:
Výstupní znalosti a dovednosti porodních asistentek jsou zformulovány do základních
kompetenčních kritérií vycházejících z Evropské strategie WHO pro vzdělávání tzv. regulovaných nelékařských profesí z roku 1998 Směrnice evropského parlamentu a rady
2013/55/EU a z dřívějších direktiv Evropské komise.
Profesní kompetence porodních asistentek jsou rozděleny na základní, specializované
a vysoce specializované podle základních funkcí, které porodní asistentka plní a vycházejí ze zákona č. 96/2004 Sb. a vyhlášky č. 55/2011 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, v platném znění.
Porodní asistentka má uplatnění v preventivní péči, na úseku diagnostiky, terapie a péče
o těhotné ženy, rodičky, novorozence, šestinedělky, gynekologicky nemocné ženy a v dětské gynekologii.
Splnění učebního plánu a úspěšné zakončení studia přinese absolventkám hluboké znalosti
v rámci programu Porodní asistence, kvalifikační předpoklady pro funkci porodní asistentky s výkonem profese bez odborného dohledu a řadu možností pracovního uplatnění, včetně zemí EU.
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STUDIJNÍ PROGRAMY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA

ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANÁŘSTVÍ
Bc., PS, 3 roky

kód: B0913P360008

Od roku 2008 je otevřen ve spolupráci s Fakultou vojenského zdravotnictví Univerzity
obrany v Brně bakalářský studijní program Zdravotnické záchranářství.
Zdravotnický záchranář je kvalifikovaný zdravotnický pracovník, který je schopen samostatně poskytovat individuální péči jedincům akutně ohroženým na zdraví a současně komplexně poskytovat předlékařskou první pomoc. V mimořádných krizových
situacích umí pohotově poskytnout adekvátní záchranu včetně jednotlivých speciálních výkonů neodkladné předlékařské péče. Pod dohledem lékaře a na jeho doporučení asistuje při náročnějších výkonech nebo případných komplikacích.
Studium je určeno pro uchazeče, kteří úspěšně ukončili maturitní zkouškou úplné
středoškolské všeobecné či vyšší odborné vzdělání. Hlavním cílem je získat vzdělání
a profesní kvalifikaci v oboru Zdravotnický záchranář.

Přijímací zkouška:
Přijímací zkouška má podobu písemného testu a zkoušky fyzické zdatnosti.
Termín písemné části zkoušky: 16. 5. 2023
Písemný test se skládá ze dvou částí:
a) test z biologie člověka, výchovy ke zdraví a první pomoci (0-70 bodů),
b) dotazník měkkých dovedností (0-10 bodů).
Výsledkem písemného testu bude součet bodových zisků (max. 80 bodů). Uchazeči, kteří na podkladě písemného testu získají 30 bodů a více, budou pozváni ke zkoušce fyzické
zdatnosti.
Termín zkoušky fyzické zdatnosti: 25. 5. 2023
Zkouška fyzické zdatnosti se skládá ze dvou částí:
a) běh 1000 m (0–10 bodů),
b) plavání 100 m, plavecký způsob lze během tratě měnit (0–10 bodů).
Bodový výsledek z testu fyzické zdatnosti se přičítá k výsledku písemné části zkoušky.
Výsledkem přijímací zkoušky bude součet bodových zisků (max. 100 bodů). Z uchazečů,
kteří vyhověli, bude sestaveno pořadí podle celkového bodového zisku. Předpokládaný
počet přijatých bude 45 uchazečů podle nejlepšího umístění v pořadí.

Profil a uplatnění absolventa:
Splnění učebního plánu a úspěšné zakončení studia přinese absolventům hluboké znalosti v rámci studijního programu Zdravotnické záchranářství, kvalifikační předpoklady
pro profesi zdravotnického záchranáře. Specifickou ošetřovatelskou péči uplatňuje
v rámci přednemocniční neodkladné péče, včetně letecké záchranné služby, v rámci
akutního příjmu, na odděleních ARO a jednotkách intenzivní péče. Uplatnit se může také
ve výchovně-vzdělávacím procesu či výzkumu.
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STUDIJNÍ PROGRAMY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA

RADIOLOGICKÁ ASISTENCE
Bc., PS, 3 roky

kód: B0914P360014

Bakalářský studijní program Radiologická asistence je otevřen od roku 2010. Studium
je určeno pro uchazeče s ukončeným úplným středním všeobecným nebo úplným
středním odborným vzděláním zakončeným maturitní zkouškou nebo absolutoriem
na vyšší odborné škole. Cílem studia je získat vzdělání a profesní kvalifikaci radiologický asistent pro oblast základního oboru radiologie a zobrazovacích metod.
Radiologický asistent je kvalifikovaný zdravotnický pracovník, který ovládá radiologické a ozařovací technologie v širokém spektru technik diagnostického i nediagnostického zobrazování a léčebnou aplikaci ionizujícího záření.
Absolvent získává způsobilost k výkonu profese v síti zařízení radiologických, radioterapeutických a také na odděleních nukleární medicíny.

Přijímací zkouška:
Termín zkoušky: 16. 5. 2023
Přijímací zkouška má podobu písemného testu a skládá se ze tří částí:
a) test z biologie člověka, výchovy ke zdraví a první pomoci (0–70 bodů),
b) dotazník měkkých dovedností (0–10 bodů),
c) test z fyziky (0–15 bodů).
Výsledkem přijímací zkoušky bude součet bodových zisků (max. 95 bodů, min. počet
bodů pro splnění přijímací zkoušky je 30 bodů). U přijímací zkoušky z fyziky mohou
uchazeči použít vlastní kalkulačku (mobilní telefony a další podobná zařízení nebudou
akceptována). Z uchazečů, kteří vyhověli, bude sestaveno podle celkového bodového
zisku pořadí. Předpokládaný počet přijatých bude 45 uchazečů podle nejlepšího umístění v pořadí.

Profil a uplatnění absolventa:
Absolvent studijního programu Radiologická asistence je připraven v praxi uplatnit odborné činnosti jako je péče o pacienta během radiologických postupů. Dále je schopen
podle ordinace lékaře samostatně vykonávat zobrazovací postupy v oblasti radiodiagnostiky, nukleární medicíny a provádět aplikaci dávek ionizujícího záření v radioterapii.
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STUDIJNÍ PROGRAMY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA

ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ PÉČE
Bc., PS, 3 roky

kód: B0988P240002

V roce 2010 byl otevřen bakalářský studijní program Zdravotně sociální péče, který
připravuje k výkonu profese zdravotně-sociálního pracovníka ve zdravotnických zařízeních a současně k výkonu profese sociálního pracovníka v sociálních službách,
sociálně-právní ochraně dětí a v řadě dalších oblastí. Studium je určeno pro uchazeče,
kteří úspěšně absolvovali úplné střední všeobecné nebo úplné střední odborné vzdělání ukončené maturitní zkouškou.

Přijímací zkouška:
Termín zkoušky: 16. 5. 2023
Přijímací zkouška má podobu písemného testu a skládá se ze tří částí:
a) test z biologie člověka, výchovy ke zdraví a první pomoci (0–70 bodů),
b) dotazník měkkých dovedností (0–10 bodů),
c) test ze základů společenských věd (0–15 bodů).
Výsledkem přijímací zkoušky bude součet bodových zisků (max. 95 bodů, min. počet
bodů pro splnění přijímací zkoušky je 30 bodů). Z uchazečů, kteří vyhověli, bude sestaveno podle celkového bodového zisku pořadí. Předpokládaný počet přijatých bude 45
uchazečů podle nejlepšího umístění v pořadí.

Profil a uplatnění absolventa:
Absolvent studijního programu je kompetentní k výkonu profese zdravotně-sociálního
pracovníka bez odborného dohledu a jako člen multidisciplinárního zdravotnického týmu
se podílí v rámci zdravotnických zařízení na poskytování preventivní, diagnostické, léčebné a rehabilitační péče.
Zdravotně-sociální pracovník ve zdravotnických zařízeních pomáhá zvládat pacientovi
negativní dopady zhoršení zdravotního stavu. Jeho doménou je zde především podpora
při zajištěni následné péče a sociálně-právní poradenství vycházející z potřeb a možností
konkrétního pacienta. Podílí se také na vyhledávání sociálně znevýhodněných osob a poskytuje těmto osobám nezbytnou pomoc při obstarávání osobních záležitostí.
Absolvent tohoto studijního programu je současně také kvalifikovaným sociálním pracovníkem s širokým uplatněním v sociálních službách v oblasti sociální peče i sociální
prevence, ve státní správě a samosprávě či ve školských zařízeních. Významným způsobem se podílí na udržení kvality života sociálně znevýhodněných osob; jak jednotlivců,
tak rodin či celých komunit.
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PODROBNÉ INFORMACE O JEDNOTLIVÝCH
STUDIJNÍCH PROGRAMECH
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM
Název programu
Specializace v ošetřovatelství
– Ošetřovatelská péče v interních oborech
Specializace v ošetřovatelství – Perioperační péče

Titul

Specializace v porodní asistenci – Perioperační péče
Organizace a řízení ve zdravotnictví

Mgr.

Forma Délka

Mgr.

KS

2 roky

Mgr.

KS

2 roky

Mgr.

KS

2 roky

PS/KS 2 roky

Zkratky:
PS

prezenční forma studia (denní forma studia, která umožňuje studentovi
docházet pravidelně na přednášky a semináře)

KS

kombinovaná forma studia (vzdělávací forma je založená na řízeném
samostatném studiu s využitím distančních opor doplněných skupinovými
konzultacemi.
Studium probíhá v modelu blokové výuky: 3týdenní bloky (po-pá) + 5 pátků

NMgr. navazující magisterský stupeň studia
Údaje jsou platné k 30. 9. 2022.
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STUDIJNÍ PROGRAMY NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA

SPECIALIZACE V OŠETŘOVATELSTVÍ
– OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V INTERNÍCH OBORECH
NMgr., KS, 2 roky

kód: N0913P360008

Tento studijní program představuje dokončený typ úplného vysokoškolského zdravotnického vzdělání a získání specializované způsobilosti v oboru Ošetřovatelská péče
v interních oborech.

Kritéria a podmínky přijetí:
Navazující magisterský studijní program Specializace v ošetřovatelství – Ošetřovatelská péče v interních oborech je určen pro uchazeče, kteří úspěšně ukončili bakalářské
studium ve studijním programu Ošetřovatelství nebo studijním programu Všeobecné
ošetřovatelství.

Přijímací zkouška:
Termín zkoušky: 17. 5. 2023
Přijímací zkouška má podobu písemného testu, který se skládá ze čtyř částí:
a) ošetřovatelství (0–20 bodů),
b) psychologie (0–20 bodů),
c) chirurgie (0–20 bodů),
d) vnitřní lékařství (0–20 bodů).
Výsledkem přijímací zkoušky bude součet bodových zisků (max. 80 bodů). Z uchazečů,
kteří vyhověli, bude sestaveno podle celkového bodového zisku pořadí. Předpokládaný
počet přijatých bude 30 uchazečů podle nejlepšího umístění v pořadí.

Profil a uplatnění absolventa:
Navazující magisterský studijní program Specializace v ošetřovatelství - Ošetřovatelská
péče v interních oborech připravuje magistry pro provádění, zajišťování a koordinaci základní, specializované a vysoce specializované ošetřovatelské péče v interních oborech,
onkologii, geriatrii a u pacientů s chronickými ranami a defekty. Koncepce studijního programu předpokládá uplatnění absolventů i v oblasti managementu, vzdělání, v ošetřovatelské vědě a výzkumu.

16

STUDIJNÍ PROGRAMY NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA

SPECIALIZACE V OŠETŘOVATELSTVÍ
– PERIOPERAČNÍ PÉČE
NMgr., KS, 2 roky

kód: N0913P360006

Studijní program je zaměřený na přípravu nelékařských zdravotnických pracovníků
kompetentních pro výkon profese se získanou specializovanou způsobilostí sestra
pro perioperační péči.

Kritéria a podmínky přijetí:
Ke studiu může být přijat/a uchazeč/ka, který/á úspěšně ukončil/a bakalářské studium
ve studijním programu Ošetřovatelství, studijním oboru Všeobecná sestra nebo ve studijním programu Všeobecné ošetřovatelství.

Přijímací zkouška:
Termín zkoušky: 17. 5. 2023
Přijímací zkouška má podobu písemného testu, který se skládá ze tří částí:
a) ošetřovatelství (0–20 bodů),
b) psychologie (0–20 bodů),
c) chirurgie (0–40 bodů).
Výsledkem přijímací zkoušky bude součet bodových zisků (max. 80 bodů). Z uchazečů,
kteří vyhověli, bude sestaveno podle celkového bodového zisku pořadí. Předpokládaný
počet přijatých bude 30 uchazečů podle nejlepšího umístění v pořadí.

Profil a uplatnění absolventa:
Absolvent/ka studijního programu Specializace v ošetřovatelství - Perioperační péče se
uplatní na pracovištích perioperační péče všech klinických oborů, případně na pracovištích předsterilizační přípravy a sterilizace zdravotnických prostředků. Koncepce studijního programu předpokládá uplatnění absolventů/ek i v oblasti managementu výše jmenovaných odborných pracovišť. Počítá s odborným i ekonomickým zařazením absolventů/
ek studia především do státní, rozpočtové a privátní zdravotnické péče.
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STUDIJNÍ PROGRAMY NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA

SPECIALIZACE V PORODNÍ ASISTENCI
– PERIOPERAČNÍ PÉČE
NMgr., KS, 2 roky

kód: N0913P360005

Studijní program umožní absolventům/kám získat úplné vysokoškolské vzdělání se
specializovanou způsobilostí v perioperační péči o klientky v gynekologii a porodnictví. Absolvent/ka získá specializovanou způsobilost porodní asistentka pro perioperační péči.

Kritéria a podmínky přijetí:
Navazující magisterský studijní program Specializace v porodní asistenci - Perioperační
péče je určen pro uchazeče, kteří úspěšně ukončili bakalářské studium ve studijním programu Ošetřovatelství nebo Porodní asistence (oboru Porodní asistentka).

Přijímací zkouška:
Termín zkoušky: 17. 5. 2023
Přijímací zkouška má podobu písemného testu, který se skládá ze tří částí:
a) porodní asistence (0–20 bodů),
b) psychologie (0–20 bodů),
c) gynekologie, porodnictví a neonatologie (0–40 bodů).
Výsledkem přijímací zkoušky bude součet bodových zisků (max. 80 bodů). Z uchazečů,
kteří vyhověli, bude sestaveno pořadí podle celkového bodového zisku. Předpokládaný
počet přijatých 30 uchazečů.

Profil a uplatnění absolventa:
Absolvent/ka studijního programu Specializace v porodní asistenci - Perioperační péče
se uplatní na pracovištích perioperační péče v gynekologii a porodnictví, popř. na pracovištích předsterilizační přípravy a sterilizace zdravotnických prostředků. Koncepce studijního programu předpokládá uplatnění absolventů/tek i v oblasti managementu výše
jmenovaných odborných pracovišť.
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STUDIJNÍ PROGRAMY NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ
NMgr., PS/KS, 2 roky

kód: N0988P360003

Cílem studijního programu je připravit vysokoškolsky vzdělané a profesně připravené
odborníky pro klinickou praxi, vzdělavatele a koordinátory ve zdravotnictví, kteří se
budou podílet na organizaci a řízení a budou vykonávat manažerské role a funkce, vše
se zaměřením na zdravotnickou praxi.

Kritéria a podmínky přijetí:
Ke studiu může být přijat/a uchazeč/ka, který/á úspěšně ukončil/a bakalářské kvalifikační studium se získáním způsobilosti k výkonu povolání nelékařského zdravotnického
pracovníka dle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, v platném znění.

Přijímací zkouška:
Termín zkoušky: 17. 5. 2023
Přijímací zkouška má podobu písemného testu, který se skládá ze tří částí:
a) zdravotní a sociální politika státu (0–30 bodů),
b) ekonomika a management ve zdravotnictví (0–30 bodů),
c) psychologie (0–20 bodů).
Výsledkem přijímací zkoušky bude součet bodových zisků (max. 80 bodů). Z uchazečů,
kteří vyhověli, bude sestaveno podle celkového bodového zisku pořadí. Předpokládaný
počet přijatých bude 30 (forma studia prezenční) a 30 (forma studia kombinovaná) uchazečů podle nejlepšího umístění v pořadí.

Profil a uplatnění absolventa:
Absolventi/ky se uplatní jako vedoucí pracovníci na různých manažerských úrovních ve zdravotnických či sociálních institucích. Mohou zastávat pozice specialistů v organizaci a řízení
ve zdravotnictví.

19

PROSTOR PRO MOJE POZNÁMKY
Chci být porodní asistentka?
Chci být radiologický asistent?
Chci být všeobecná sestra?
Chci být zdravotně-sociální pracovník?
Chci být zdravotnický záchranář?
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