Vědeckovýzkumná
a vzdělávací pracoviště
se představují
FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITY PARDUBICE
historických věd (KHV), katedru religionistiky a ﬁlozoﬁe (KRF), katedru sociálních věd (KSV) a katedru
věd o výchově (KVV). V roce 2004 vznikl Ústav cizích
jazyků (ÚCJ) zajišťující výuku cizích jazyků pro ostatní
fakulty Univerzity Pardubice. Ustavena byla Vědecká
rada FHS, jmenováni dva proděkani, zvolen Akademický senát FHS. Od 1. ledna 2005 má FHS tři proděkany (pro pedagogickou činnost a studijní agendu, pro
vědu a vývoj, pro vnější vztahy).

Historie
V roce 1992 vznikl na Vysoké škole chemicko-technologické v Pardubicích Ústav cizích jazyků, později
přejmenovaný na Ústav jazyků a humanitních studií
(ÚJHS). Měl zkvalitnit výuku cizích jazyků pro studenty; brzy však nabídl i vlastní studijní programy,
které připravovaly učitele jazyků pro základní školy.
Vzdělávací, výzkumná a další tvůrčí činnost tehdejšího
ÚJHS byla zaměřena zejména na společenskovědní,
pedagogické a interdisciplinární obory. Nosným programem se postupně stala výchova budoucích učitelů
cizích jazyků pro základní školy a první stupeň osmiletých gymnázií. Pak se studijní nabídka rozšířila
o nové humanitní a interdisciplinární programy. Od
roku 1999 přibyly dva bakalářské obory: Kulturní
dějiny a Jazyková a sociokulturní studia.

Studijní a pedagogická činnost
V prvních letech existence byly na FHS následující
akreditované studijní programy a studijní obory:
Název studijního
programu

Počátkem roku 2000 bylo započato s kroky souvisejícími s přeměnou ÚJHS na Fakultu humanitních
studií (FHS). Transformace Ústavu na čtvrtou, ﬁlologicky a humanitně zaměřenou fakultu univerzity, byla
schválena Akademickým senátem univerzity v říjnu
roku 2000. Fakulta byla akreditována rozhodnutím
Akreditační komise dne 6. prosince 2000 a statutární
změny související se zřízením nové fakulty schváleny
Akademickým senátem dne 19. prosince 2000. Legislativní dokumenty byly ještě do konce roku Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy zaregistrovány
a k 1. lednu 2001 oﬁciálně Fakulta humanitních studií
vznikla.

Specializace
v pedagogice

Studium učitelství anglického jazyka
Studium učitelství německého jazyka

Humanitní studia

Jazyková a sociokulturní studia

Historické vědy
Sociologie
Filozoﬁe

Kulturní dějiny
Sociální antropologie
Religionistika

Filologie

V průběhu roku 2001 byla dotvořena organizační
struktura FHS zahrnující katedru anglistiky a amerikanistiky (KAA), katedru cizích jazyků (KCJ), katedru

Název studijního oboru

Německý jazyk pro hospodářskou
praxi
Anglický jazyk pro hospodářskou
praxi

Učitelství pro základní
školy

Učitelství anglického jazyka

Historické vědy

Kulturní dějiny
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Každým rokem se zvyšoval počet studentů FHS,
který koncem roku 2004 dosáhl počtu téměř jednoho
tisíce studentů v různých formách studia, nyní v roce
2005 je celkový počet studentů 1263 v různých formách
studia.

V rámci celoživotního vzdělávání fakulta připravila:
W rozšiřující studium učitelství anglického jazyka
(v rámci programu „Podpora rozvoje učitelských

Počty studentů na fakultě (2005/2006)
Typ

Forma

bakalářský

1. roč.

kombinovaná
prezenční

magisterský

3. roč.

4. roč.

5. roč.

celkem

20

14

22

56

386

271

278

935

42

26

44

56

61

504

372

344

1. roč.

2. roč.

3. roč.

kombinovaná
prezenční

navazující

2. roč.

22

21

155

kombinovaná
prezenční

celkem

117
22

21

1263

Počty studentů podle studijních programů
Studijní program
Zahraniční stud. – neuvádí se do celkového
počtu (Bc.)
Filozoﬁe (Bc.)

4. roč.

5. roč.

celkem
5

30

36

111

109

77

108

294

Historické vědy (Bc.)

99

101

76

276

Filologie (Bc.)

72

77

80

229

44

Humanitní studia (Bc.)
Sociologie (Bc.)

45
81

81

Učitelství pro ZŠ (Mgr.)

42

26

Filozoﬁe (navazující Mgr.)

18

14

22

21

155
32

Sociologie (navazujicí Mgr.)

18

16

34

Historické vědy (navaz. Mgr.)

20

31

51

504

372

Celkem

V průběhu let 2002–2005 byly akreditovány nové
a inovovány již uskutečňované studijní programy:
Studijní program
Bc.
Specializace v pedagogice
Bc.
Specializace v pedagogice
Bc.
Historické vědy
Bc.
Sociologie
Navazující Mgr.
Historické vědy

344

22

21

1263

vzdělávacích programů a jiných vzdělávacích aktivit“), kde bylo v akademickém roce 2002/2003
Studijní obor

Forma studia

Studium učitelství Aj

prezenční

Studium učitelství NJ

prezenční

Kulturní dějiny

prezenční

Sociální antropologie

prezenční

Kulturní dějiny

prezenční
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Bc.
Humanitní studia
Bc.
Filologie
Bc.
Filologie
Bc.
Sociologie
Bc.
Filozoﬁe
Mgr.
Učitelství pro ZŠ
Navazující Mgr.
Filozoﬁe
Bc.
Historické vědy
Navazující Mgr.
Sociologie
Bc.
Historické vědy
Bc.
Humanitní studia
Doktorský
Historické vědy
Navazující Mgr.
Historické vědy

Jazyková a sociokulturní studia

prezenční

Anglický jazyk pro hospodářskou praxi

prezenční

Německý jazyk pro hospodářskou praxi

prezenční

Sociologie

prezenční a kombinované

Religionistika

prezenční

Učitelství anglického jazyka

prezenční

Religionistika

prezenční

Historicko-literární

prezenční

Sociální antropologie

prezenční

Spisová a archivní služba

prezenční

Humanitní studia

prezenční

Historie

prezenční a kombinované

Kulturní dějiny

prezenční

zapsáno 23 kvaliﬁkovaných učitelů, kteří si takto
rozšiřují svoji aprobaci;

Významnou podporu získává FHS každoročně
v rámci Rozvojových programů Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy.

W studium programu Humanitní studia;
Dohody uzavřené v rámci ERASMUS:
W Univerzitu volného času.
Pokračuje spolupráce s 19 univerzitami – Université Paul Valéry v Montpellier, Université de Bourgogne
v Dijonu, Univerzitou F. Schillera v Jeně, v Lipsku
(Německo), v Helsinkách (Finsku), TTI Amsterdam
a Hogescholen v Drenthe a Holland (Nizozemí),
Örebrö (Švédsko), Chemnitz (Německo), Wroclaw
(Polsko), Passau (Německo), Orléans (Francie), Tours
(Francie), Thessaloniki (Řecko), Ljubljana (Slovinsko),
Banská Bystrica (Slovensko), Istanbul (Turecko), Leuwen (Belgie), Osnabrück (Německo).

V doplňkové činnosti nabízela FHS výuku cizích
jazyků pro zaměstnance domácích ﬁrem se zahraniční
účastí.
Všechny studijní programy a obory jsou plně začleněny do kreditního systému ECTS, administrativní
a studijní agenda je převedena na elektronickou formu (STAG), v provozu jsou webové stránky fakulty
i stránky jednotlivých kateder. Fakulta má dvě počítačové učebny.

V jednání jsou tři dohody – Cork (Irsko), Greifswald
(Německo) a Lodž (Polsko).

Výrazného rozvoje dosáhla FHS v oblasti vědy
a výzkumu, zejména v Národních programech (GAČR,
FRVŠ, Rozvojové projekty UPa), dále na mezinárodní
úrovni (např. projekt PeriSCop).

FHS rozvíjí bohatou publikační činnost, vydává
vlastní Sborník vědeckých prací (1–2 svazky ročně),
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řadu monograﬁí a odborných prací vlastních pracovníků, z nichž řada publikuje v domácích a zahraničních
periodikách. Každé dva roky pořádá fakulta konferenci – pod názvem Pardubické bienále, které se v dubnu
2006 sejde již po čtvrté.

pracovníků – 4 profesoři, 11 docentů, 15 odborných
asistentů, 41 asistentů a 1 lektor.
Kontaktní adresa:
Prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.
děkanka Fakulty humanitních studií
Univerzita Pardubice
Studentská 84
532 10 Pardubice
Tel.: 466 036 520
Fax: 466 036 228
E-mail: dekanat.fhs@upce.cz
studijni.fhs.@upce.cz
http://www.upce.cz

Fakulta humanitních studií Univerzity Pardubice
má Akademickou psychologickou poradnu, která poskytuje odbornou psychologickou pomoc studentům,
učitelům a zaměstnancům FHS v podobě individuální
poradenské činnosti.
Na Fakultě humanitních studií Univerzity Pardubice působí (ke dni 31. 8. 2005) 72 akademických

Sídlo Fakulty humanitních studií Univerzity Pardubice
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