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                 Fyzika: Teoretická fyzika, Počítačová fyzika Informatika: Informatika a výpočetní technika Historické vědy: Historie,    
Historie – muzeologie, Kulturní dějiny, Ochrana kulturního dědictví Archeologie: Archeologie Informační studia a knihovnictví: 
Informační a knihovnická studia, Knihovnictví se zaměřením na veřejné knihovny komunitního typu Filologie: Angličtina + Něm  
čina, Angličtina (jednooborová), Němčina (jednooborová) Učitelství pro střední školy: Učitelství angličtiny pro střední školy               
+ Učitelství němčiny pro střední školy, Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy + Učitelství angličtiny pro střední školy, 
UčitelstvíUčitelství českého jazyka a literatury pro střední školy + Učitelství němčiny pro střední školy, Učitelství českého jazyka a literatury 
pro střední školy + Učitelství dějepisu pro střední školy, Učitelství dějepisu pro střední školy + Učitelství němčiny pro střední školy, 
Učitelství dějepisu pro střední školy + Učitelství angličtiny pro střední školy Dramatická umění: Audiovizuální tvorba Filmové,        
televizní a fotografické umění a nová média: Tvůrčí fotografie
                 Fyzika: Teoretická fyzika a astrofyzika Informatika: Autonomní systémy Historické vědy: Historie se zaměřením               
na české a československé dějiny Archeologie: Archeologie Filologie: Korpusová lingvistika se zaměřením na konkrétní                 
jazykovou skupinu (angličtina, němčina) Filmové, televizní a fotografické umění a nová média: Tvůrčí fotografie

             Fyzika: Astrofyzika Aplikovaná fyzika: Monitorování životního prostředí, Multimediální techniky, Počítačová technika                    
a její aplikace Informatika: Informatika a výpočetní technika Aplikovaná informatika: Aplikovaná informatika Informatika                  
a druhý obor: Informatika + Angličtina (dvouoborové) Humanitní studia: Angličtina + Historie, Český jazyk a literatura + Historie, 
Historie + Němčina, Archeologie + Historie (dvouoborové), Archeologie + Muzeologie (dvouoborové) Gastronomie, hotelnictví         
a turismus: Lázeňství a turismus Historické vědy: Kulturní dějiny, Historie, Historie – muzeologie, Historie - památková péče        
Archeologie:Archeologie: Archeologie, Středověká archeologie Informační studia a knihovnictví: Knihovnictví, Informační studia                       
se zaměřením na knihovnictví Filologie: Angličtina + Český jazyk a literatura, Angličtina + Italština, Angličtina + Němčina,  Angličtina 
pro školskou praxi, Česká literatura, Český jazyk a literatura + Italština (dvouoborové), Český jazyk a literatura + Němčina 
(dvouoborové), Italština (jednooborová), Němčina + Italština, Němčina pro školskou praxi Dramatická umění: Audiovizuální tvorba, 
Kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo Filmové, televizní a fotografické umění a nová média: Tvůrčí fotografie

Přihlášku ke studiu podejte nejpozději do  28. 2. 2014
Den otevřených
dveří  5. 2. 2014
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Elektronicky: www.fpf.slu.cz (Pro uchazeče - Elektronická přihláška)  E-mail: prijimacky@fpf.slu.cz


