
Fakulta
Kód studijního 

programu
Název studijního programu Typ Forma Profil Platnost od Platnost do Oblast vzdělávání 

Dostupnost 

studia pro osoby 

se zdravotním 

postižením 

Poznámka - Doporučení fakulty

DFJP P1041D040001 Technologie a management v dopravě Doktorský
Prezenční a 

Kombinovaná

akademicky 

zaměřený
08.10.2018 08.10.2028 Doprava ANO

DFJP P1041D040002 Transport Technology and Management Doktorský
Prezenční a 

Kombinovaná

akademicky 

zaměřený
08.10.2018 08.10.2028 Doprava ANO

DFJP P0788D040001 Dopravní prostředky a infrastruktura Doktorský
Prezenční a 

Kombinovaná

akademicky 

zaměřený
12.11.2018 12.11.2028 Doprava ANO

DFJP P0788D040002 Transport Means and Infrastructure Doktorský
Prezenční a 

Kombinovaná

akademicky 

zaměřený
12.11.2018 12.11.2028 Doprava ANO

FEI N0613A140007 Informační technologie
Navazující 

magisterský 
Prezenční

akademicky 

zaměřený
12.11.2018 12.11.2028 Informatika ANO

FES B0413A050008 Ekonomika a management Bakalářský
Prezenční a 

Kombinovaná

akademicky 

zaměřený
10.09.2018 10.09.2028 Ekonomické obory ANO

Všechny studijní programy na FES jsou přístupné pro tělesně postižené studenty. Pro sluchově 

postižené jsou v nabídce všechny obory pouze v kombinované formě studia.

FES B0413P050004 Hospodářská politika a veřejná správa Bakalářský
Prezenční a 

Kombinovaná

profesně 

zaměřený
10.09.2018 10.09.2028 Ekonomické obory ANO

Všechny studijní programy na FES jsou přístupné pro tělesně postižené studenty. Pro sluchově 

postižené jsou v nabídce všechny obory pouze v kombinované formě studia.

FES B0688A140004 Informatika a systémové inženýrství Bakalářský
Prezenční a 

Kombinovaná

akademicky 

zaměřený
08.10.2018 08.10.2028

Informatika/                    

Ekonomické obory
ANO

Všechny studijní programy na FES jsou přístupné pro tělesně postižené studenty. Pro sluchově 

postižené jsou v nabídce všechny obory pouze v kombinované formě studia.

FES B0688A140005 Informatics and System Engineering Bakalářský Prezenční
akademicky 

zaměřený
08.10.2018 08.10.2028

Informatika/                    

Ekonomické obory
ANO

Všechny studijní programy na FES jsou přístupné pro tělesně postižené studenty. Pro sluchově 

postižené jsou v nabídce všechny obory pouze v kombinované formě studia.

FES N0488A050001 Hospodářská politika a veřejná správa
Navazující 

magisterský 

Prezenční a 

Kombinovaná

akademicky 

zaměřený
08.10.2018 08.10.2028 Ekonomické obory ANO

Všechny studijní programy na FES jsou přístupné pro tělesně postižené studenty. Pro sluchově 

postižené jsou v nabídce všechny obory pouze v kombinované formě studia.

FES N0488A050002 Regional Development and Governance
Navazující 

magisterský 
Prezenční

akademicky 

zaměřený
08.10.2018 08.10.2028 Ekonomické obory ANO

Všechny studijní programy na FES jsou přístupné pro tělesně postižené studenty. Pro sluchově 

postižené jsou v nabídce všechny obory pouze v kombinované formě studia.

FES N0413A050009 Ekonomika a management
Navazující 

magisterský 

Prezenční a 

Kombinovaná

akademicky 

zaměřený
08.10.2018 08.10.2028 Ekonomické obory ANO

Všechny studijní programy na FES jsou přístupné pro tělesně postižené studenty. Pro sluchově 

postižené jsou v nabídce všechny obory pouze v kombinované formě studia.

FES N0688A140007 Informatika a systémové inženýrství
Navazující 

magisterský 

Prezenční a 

Kombinovaná

akademicky 

zaměřený
08.10.2018 08.10.2028

Informatika/                    

Ekonomické obory
ANO

Všechny studijní programy na FES jsou přístupné pro tělesně postižené studenty. Pro sluchově 

postižené jsou v nabídce všechny obory pouze v kombinované formě studia.

FES N0688A140008 Informatics and System Engineering
Navazující 

magisterský 
Prezenční

akademicky 

zaměřený
08.10.2018 08.10.2028

Informatika/                    

Ekonomické obory
ANO

Všechny studijní programy na FES jsou přístupné pro tělesně postižené studenty. Pro sluchově 

postižené jsou v nabídce všechny obory pouze v kombinované formě studia.

FES B0488A050001 Hospodářská politika a veřejná správa Bakalářský
Prezenční a 

Kombinovaná

akademicky 

zaměřený
08.10.2018 08.10.2028 Ekonomické obory ANO

Všechny studijní programy na FES jsou přístupné pro tělesně postižené studenty. Pro sluchově 

postižené jsou v nabídce všechny obory pouze v kombinované formě studia.

FES B0688A050001 Aplikovaná informatika Bakalářský Prezenční
akademicky 

zaměřený
12.11.2018 12.11.2024

Informatika/                    

Ekonomické obory
ANO

Všechny studijní programy na FES jsou přístupné pro tělesně postižené studenty. Pro sluchově 

postižené jsou v nabídce všechny obory pouze v kombinované formě studia.

FF P0222D120005 Historické vědy Doktorský
Prezenční a 

Kombinovaná

akademicky 

zaměřený
08.10.2018 08.10.2028 Historické vědy ANO

Vzhledem ke svému obsahu SP není vhodný pro osoby se závažným zrakovým postižením

FF P0222D120006 Historical Sciences Doktorský
Prezenční a 

Kombinovaná

akademicky 

zaměřený
08.10.2018 08.10.2028 Historické vědy ANO

Vzhledem ke svému obsahu SP není vhodný pro osoby se závažným zrakovým postižením

FF N0231A090011 Anglická filologie
Navazující 

magisterský 
Prezenční

akademicky 

zaměřený
13.10.2018 13.10.2023 Filologie ANO

sluchové a zrakové postižení

FF B0223A100005 Filozofie Bakalářský Prezenční
akademicky 

zaměřený
01.12.2018 01.12.2028

Filozofie, religionistika 

a teologie
ANO

závažné zrakové postižení

FCHT N0711A130008 Engineering of Energetics materials
Navazující 

magisterský 
Prezenční

akademicky 

zaměřený
10.09.2018 10.09.2028 Chemie ANO

Zaměření SP nedovoluje vzhledem k svému obsahu a praktickým laboratorním cvičením studium 

osob se zdravotním postižením



FCHT B0588A130001 Chemie a technologie ochrany životního prostředí Bakalářský Prezenční
akademicky 

zaměřený
10.09.2018 10.09.2028 Chemie ANO

Zaměření SP nedovoluje vzhledem k svému obsahu a praktickým laboratorním cvičením studium 

osob se zdravotním postižením

FCHT P0711D130001 Organická technologie Doktorský
Prezenční a 

Kombinovaná

akademicky 

zaměřený
10.09.2018 10.09.2028 Chemie ANO

Zaměření SP nedovoluje vzhledem k svému obsahu a praktickým laboratorním cvičením studium 

osob se zdravotním postižením

FCHT P0711D130002 Organic Technology Doktorský
Prezenční a 

Kombinovaná

akademicky 

zaměřený
10.09.2018 10.09.2028 Chemie ANO

Zaměření SP nedovoluje vzhledem k svému obsahu a praktickým laboratorním cvičením studium 

osob se zdravotním postižením

FCHT B0531A130013
Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních 

materiálů
Bakalářský Prezenční

akademicky 

zaměřený
10.09.2018 10.09.2028 Chemie ANO

Zaměření SP nedovoluje vzhledem k svému obsahu a praktickým laboratorním cvičením studium 

osob se zdravotním postižením

FCHT B0531A130012 Farmakochemie a medicinální materiály Bakalářský Prezenční
akademicky 

zaměřený
08.10.2018 08.10.2028 Chemie ANO

Zaměření SP nedovoluje vzhledem k svému obsahu a praktickým laboratorním cvičením studium 

osob se zdravotním postižením

FCHT B0488A050003
Ekonomika a management podniků chemického 

průmyslu
Bakalářský Prezenční

akademicky 

zaměřený
12.11.2018 12.11.2028

Ekonomické obory/       

Chemie
ANO

Zaměření SP nedovoluje vzhledem k svému obsahu a praktickým laboratorním cvičením studium 

osob se zdravotním postižením

FCHT N0413A050010
Ekonomika a management podniků chemického 

průmyslu

Navazující 

magisterský 
Prezenční

akademicky 

zaměřený
12.11.2018 12.11.2028

Ekonomické obory/       

Chemie
ANO

Zaměření SP nedovoluje vzhledem k svému obsahu a praktickým laboratorním cvičením studium 

osob se zdravotním postižením

FCHT B0512A130006 Analýza biologických materiálů Bakalářský Prezenční
akademicky 

zaměřený
12.11.2018 12.11.2028 Chemie ANO

Zaměření SP nedovoluje vzhledem k svému obsahu a praktickým laboratorním cvičením studium 

osob se zdravotním postižením

FCHT N0512A130006 Analýza biologických materiálů
Navazující 

magisterský 
Prezenční

akademicky 

zaměřený
12.11.2018 12.11.2028 Chemie ANO

Zaměření SP nedovoluje vzhledem k svému obsahu a praktickým laboratorním cvičením studium 

osob se zdravotním postižením

FCHT N0914P360001
Bioanalytická laboratorní diagnostika ve 

zdravotnictví

Navazující 

magisterský 
Prezenční

profesně 

zaměřený
12.11.2018 12.11.2028

Zdravotnické 

obory/Chemie
ANO

Zaměření SP nedovoluje vzhledem k svému obsahu a praktickým laboratorním cvičením studium 

osob se zdravotním postižením

FCHT B0531A130014 Polygrafie Bakalářský Prezenční
akademicky 

zaměřený
18.03.2019 18.03.2029

Chemie/       

Informatika
ANO

Zaměření SP nedovoluje vzhledem k svému obsahu a praktickým laboratorním cvičením studium 

osob se zdravotním postižením

FCHT N0531A130013 Polygrafie
Navazující 

magisterský 
Prezenční

akademicky 

zaměřený
18.03.2019 18.03.2029

Chemie/       

Informatika
ANO

Zaměření SP nedovoluje vzhledem k svému obsahu a praktickým laboratorním cvičením studium 

osob se zdravotním postižením

FR B0222A310001
Restaurování a konzervace děl hmotného 

kulturního dědictví
Bakalářský Prezenční

akademicky 

zaměřený
08.01.2019 08.01.2029 Umění ANO

Pro neslyšící jsou vhodné všechny specializace studijního programu pouze za předpokladu stálé 

přítomnosti tlumočníka do znakového jazyka.

FZS B0913P360004 Všeobecné ošetřovatelství Bakalářský
Prezenční a 

Kombinovaná

profesně 

zaměřený
10.12.2018 10.12.2028 Zdravotnické obory ANO

Potvrzuje praktický lékař způsobilost k přípravě a výkonu zdravotnického povolání, uvedeno ve 

směrnicích přijímacího řízení


