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Proč UHK
U nás nejsi jen číslo

1

Na osobním přístupu si zakládáme. Na UHK je průměrně 21 studentů na 1 akademika. Díky menším
skupinám v ročníku si rychleji najdeš přátele, a i vyučující tě budou znát jménem.

Studuj v krásném kampusu

Učebny s výhledem na historické dominanty Hradce, park cestou do školy, knihovna přímo
v kampusu, kavárna přes cestu... To vše najdeš v útulném prostředí kampusu Na Soutoku.
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Zabydli se na zbrusu nových kolejích

3

„Palachárny“ tvoří komplex 7 bloků s kapacitou až 800 míst. Všechny byty jsou apartmánové,
to znamená, že se rozhodně nebudeš o kuchyňku a sprchy dělit s celým patrem, ale pouze
se spolubydlícími na bytě.

Poznej svět

CVčko vypadá podstatně líp, pokud se v něm blýskneš zkušeností ze zahraničí. UHK cestovatelům
přeje, každoročně jich do světa vyšle více jak čtvrtinu.
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Dostaň stipendium až 90 000 Kč za rok
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Tvrdá dřina se vyplácí a u nás to platí doslova. Reprezentuješ UHK ve sportu? Stipendium! Poctivě
studuješ a jedeš na průměr? Stipendium! Bydlíš hodně daleko? Stipendium!

Zažij univerzitu i mimo učebny

Pořád se něco děje, uvítací párty, sportovní derby, tematické slavnosti, koncerty, charitativní akce,
plesy. Pokud budeš chtít, každý den v týdnu můžeš vyrazit ven a něco zažít!
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Zapoj se do jedné z 18 studentských organizací
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Nejlepší forma seznámení se je společný zájem. Zapojit se můžeš do celé řady spolků! Pořádej
přednášky, výlety, diskuze, promítání filmů, výstavy, párty a spoustu dalších aktivit.

Navaž kontakt se svým budoucím zaměstnavatelem

Nebudeme ti slibovat, že studium není náročné, ale rozvrh si můžeš sestavit tak, aby ti zbyl čas
i na přivydělání nějakého toho drobáku. S hledáním brigády ti pomůže Informačně-poradenské
a kariérní centrum UHK, které dokáže pomoct i s nalezením správné kariérní dráhy
nebo s přípravou na pohovor.
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Reprezentuj univerzitu ve sportu
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Děláš nějaký sport na vrcholové úrovni a máš obavy, že studium a sportovní kariéra nejdou ruku v
ruce? Od toho je tu sportovní tým UHK, který vrcholové sportovce sdružuje a poskytuje jim podporu
při studiu.

Získej přátele na celý život

Vlastně nic z toho výše uvedeného není tak důležité jako vnitřní pohoda. A ta, jak je známo, se
buduje nejlépe v kolektivu přátel, lidí, na kterých ti skutečně záleží. Obyčejné každodenní příběhy
studentů UHK nám dokazují, že budování dobrých vztahů u nás jde výjimečně snadno.
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Proč Hradec Králové
Salon republiky

1

Hradec Králové je jedno z nejstarších měst naší republiky, kombinace moderní a historické
architektury z něj činí skutečný unikát.

Všude blízko

Za 45 minut v Praze, za dvě hoďky v Liberci nebo v Olomouci a za 20 minut v Pardu… no to je
vlastně jedno. Nezáleží na tom, kde bydlíš, k nám budeš mít cestu vždycky hladkou. Ani z nádraží
na univerzitu tě dlouhá štreka nečeká, stačí skočit na bus a za 10 minut jsi v kampusu.
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Každý desátý je student

3

Praha má Karlovku, Olomouc má UPOL a Hradec Králové... má UHK! Mimo UHK tady sídlí i jiné
fakulty českých univerzit, a právě díky tomu Hradec Králové dostává pravou studentskou
atmosféru. Studentů a studentek máme přes 10 000 a vzdělaností to tu doslova bují. Dá se říct,
že co krok, to student.

Centrum kulturního dění

Je úplně jedno, jaká hudba se ti líbí, jaké čteš knížky, jestli preferuješ klasické nebo alternativní
divadlo, jestli máš radši hollywoodské blockbustery nebo různorodější světovou kinematografii
– v Hradci se v žádném případě nudit nebudeš!
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Město cyklistů

5

Metro sice nemáme, ale proč? Protože to není potřeba! V Hradci tě žádná dlouhá cesta MHD
nečeká. Ne nadarmo se Hradci říká město cyklistů, je tady totiž přibližně 80 km cyklotras.

Festivaly celý rok

Jestli se Hradec ve světě něčím profláknul, tak jsou to festivaly, nejen v létě. Skoro by se dalo říct,
že celý rok je jeden velkej fesťák. Na Rock for People do Hradce míří desítky tisíc lidí z celého
světa. Mimo to tě čeká studentský Majáles, Jazz Goes to Town, filmový Jeden svět, festival Na
Jednom břehu, food festivaly všeho druhu, mezinárodní divadelní festival Regiony a další.

6

Zeleň kam se podíváš

7

Hradecké Městské lesy se pod správou města rozrůstají už 700 let. Zabírají třetinu plochy celého
města, najdeš v nich rytířské hradiště, několik naučných stezek, lesní tělocvičnu, chaloupky
s občerstvením a asfaltové cesty pro cyklisty, bruslaře a skejťáky.

Jedinečná gastronomie

Stylové podniky nebo normální jídelna? Není problém. Pokud se chceš najíst v blízkosti kampusu,
v místní Menze tě tříchodové menu vyjde na 55 korun. Jestli hledáš příjemnější místo na posezení,
stačí přejít silnici a navštívit Kampus bistro. Za 5 minut chůze můžeš být na náměstí, které je plné
výborných restaurací.
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Fandi Hradci
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Máš silné hlasivky a zápal pro dramatické sportovní okamžiky? V Hradci se hraje první liga hokeje,
fotbalu a oblíbeného ženského basketbalu! Zaburácej s námi v zimní hale pro 8000 fanoušku!

Nejlepší místo pro život

Královéhradecko pravidelně vyhrává anketu nejlepšího místa pro život. Bodíky Hradec Králové
dostává hlavně díky dopravní dostupnosti, míře nezaměstnanosti, množství zeleně a kvalitnímu
zdravotnictví.
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Pedagogická fakulta UHK
Peďák je tím správným místem nejen
pro budoucí učitele, máme totiž
širokou nabídku i neučitelských
programů. Své si u nás najdou také
budoucí asistenti nebo vychovatelé,
koordinátoři prevence, průvodci,
tiskoví mluvčí, výtvarníci, hudebníci
nebo grafici!
V rámci učitelství nabízíme volnou
kombinovatelnost učitelských
specializací, takže třeba češtinu
u nás můžeš studovat klidně
s tělocvikem, angličtinou nebo
prostě s tím, co tě baví.
Telefon: +420 493 331 108
E-mail: pdf.prihlaska@uhk.cz
FB: pdf.uhk.cz
IG: pdf_uhk.cz
Twitter: pdf_uhk
YouTube: PdF UHK

Fakulta informatiky
a managementu UHK
Na několikanásobně oceněné Fakultě roku
mezi fakultami s ekonomickým zaměřením
nabízíme studium informatiky,
managementu, ekonomie, cestovního ruchu
a datové vědy! Naši absolventi jsou ajťáci,
developeři, finanční manažeři, ekonomové,
bankéři nebo průvodci. Velký důraz klademe
na moderní výuku, proto nabízíme i 250
e-předmětů různých zaměření!
Telefon: +420 493 332 222
E-mail: prihlaska.fim@uhk.cz
FB: fim.uhk.cz
IG: fim.uhk.cz
Twitter: fimuhk
YouTube: FIM UHK

Filozofická fakulta UHK
Kromě tradičních oborů jako jsou
archeologie, filozofie a společenské
vědy, historické vědy, politologie,
sociální práce nebo sociologie můžeš
na fakultě studovat i několik
specifických a jedinečných programů.
Třeba politologii – africká studia,
politologii – latinskoamerická studia
nebo prezentaci a ochranu kulturního
dědictví. Na fakultě funguje
7 studentských spolků, které pořádají
různé akce, přednášky, besedy, exkurze,
a hlavně tu jsou pro tebe! Když něco
nevíš, je super mít starší spolužáky,
kteří rádi poradí.
Telefon: +420 493 331 220,
+420 493 331 515
E-mail: studijni.ff@uhk.cz
FB: ff.uhk.cz
IG: ff.uhk.cz
Twitter: FF_UHK
YouTube: Filozofická fakulta UHK

Přírodovědecká fakulta UHK
Na PřF pronikneš do tajů přírodních věd, jako
je chemie, biologie, fyzika, informatika
a matematika. Na výběr máš z mnoha
přírodovědných oborů a některé z nich jen
tak někde v republice nenajdeš. Naši
absolventi pak pracují např. v oblasti ekologie
nebo v laboratořích jako biochemici
a toxikologové. Na fakultě můžeš studovat
také programy se zaměřením na vzdělávání.
Telefon: +420 493 332 721
E-mail: prf.studijni@uhk.cz
FB: prf.uhk.cz
IG: prf_uhk
YouTube: prf.uhk.cz

