
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
Středa 16. 11. 2022  

Kampus Univerzity Karlovy  

Hradec Králové, Zborovská ulice 

 

Přednášky v 9:30 a 11:00 
Získáte informace o: 

• možnostech studia na Farmaceutické fakultě 

Univerzity Karlovy 

• studijních programech Farmacie a Laboratorní diagnostika 

ve zdravotnictví 

• uplatnění absolventů v ČR i zahraničí 

• možnostech vycestovat v rámci studia 

• přijímacím řízení a možnostech přijetí bez přijímací zkoušky 

• ubytování na kolejích 

• mimoškolních aktivitách a studentském životě 

 

Po přednášce budou následovat prohlídky moderního  

vybavení fakulty s průvodci. Odpoledne navazuje 

Jednodenní Juniorská Univerzita Karlova. 

 

Těšíme se na Vaši návštěvu! 

 

www.faf.cuni.cz/DOD 
facebook.com/UKFaF 
instagram.com/Farmacie_UK_HK 

 

 
 

 

Jednodenní  

Juniorská Univerzita Karlova 

16. 11. 2022 odpoledne 

14:00 – 14:15  Představení fakulty  

14:15 – 15:15  

Přednáška: Jak chemické prvky 

ke svým názvům přišly 

15:25 – 16:25  

Přednáška: Které deficity ve výživě 

snižují výkonnost lidského mozku 

a jak tomu zabránit? 

16:35 – 17:00 (pro zájemce)  

Test z přednášek, za úspěšné složení 

bonifikace 5 bodů k přijímacím zkouškám 

na Farmaceutickou fakultu UK. Účastník obdrží 

certifikát, kterým na přijímacích zkouškách doloží 

získané body.  

Web: www.faf.cuni.cz/JUK 

www.faf.cuni.cz 



NABÍDKA STUDIA 

• Farmacie je obor, který má smysl. Obor, který podává pomocnou 

ruku ve službách navracení lidského zdraví. 

 

• Farmaceutická fakulta je součástí prestižní Univerzity Karlovy, 

nejstarší a v zahraničí jednoznačně nejuznávanější univerzity v ČR. 

 

• Fakulta je nejvýznamnějším centrem farmaceutického výzkumu v ČR. 

 

• Získaný vysokoškolský diplom je podložen skutečnými 

znalostmi vysoké kvality, na nichž je možné stavět 

při volbě budoucí profese a umožňující pracovat 

i v zahraničí.  

 

FARMACIE 

Jako naši absolventi nebudete mít problém při hledání zaměstnání, 

nástupní platy jsou vysoce nadprůměrné. 

 

Farmaceut, jako všestranně vzdělaný odborník v oboru léčiv, má 

za sebou studium, jehož podstatou je účelné skloubení chemie, biologie  

a medicínských oborů. Jejich vyvážená kombinace spolu s disciplínami 

zaměřenými na dovednosti v lékárně a na potřeby pacienta vybavuje 

absolventy schopností spolupracovat s chemiky, biology, lékaři, 

technology farmaceutických firem a dalšími odborníky.  

 

Absolventi mají široké možnosti uplatnění. Většina míří do lékáren, 

ale stále stoupá počet těch, kteří nastupují do farmaceutických firem 

nebo pracují v chemickém a biomedicínském výzkumu. 

 

 

 

 

LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA 

VE ZDRAVOTNICTVÍ 
Program Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví 

vychovává odborníky pro práci v bioanalytických, 

mikrobiologických, hematologických, imunologických 

a dalších laboratořích, které dnes patří 

do standardního vybavení zdravotnických zařízení. 

Výsledky jejich práce pomáhají v diagnostice a léčbě 

pacientů. 

 

www.faf.cuni.cz 


