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Z důvodu koronavirové pandemie nebude ani v letošním roce Brožurka programů U3V pro akademický rok 2021/2022
zpracována a vydána. Souhrnná nabídka programů U3V na příští akademický rok je tak k dispozici u některých fakult
v Evidenci programů CŽV v SISu či na webových stránkách jednotlivých fakult. Pro snažší orientaci naleznete níže pod
názvy jednotlivých fakult přímo odkazy do Evidence, a to i v případě, že některé fakulty prozatím nabídku programů U3V
neaktualizovaly, případně naleznete bližší informace pod odkazy vedoucími přímo na webové stránky jednotlivých fakult.

   Katolická teologická fakulta
Informace o nabídce programů na AR 2021/2022 naleznete na webových stránkách fakulty -    zde
   Evangelická teologická fakulta
Informace o nabídce programů na AR 2021/2022 naleznete také na webových stránkách fakulty -    zde
   Husitská teologická fakulta
Informace o nabídce programů na AR 2021/2022 naleznete také na webových stránkách fakulty -    zde
   Právnická fakulta
Informace o nabídce programů na AR 2021/2022 naleznete také na webových stránkách fakulty -    zde
   1. lékařská fakulta
Aktuální informace o uskutečňování programů naleznete na webových stránkách fakulty -    zde
   2. lékařská fakulta
Aktuální informace o uskutečňování programů naleznete na webových stránkách fakulty -    zde
   3. lékařská fakulta
Informace o nabídce programů na AR 2021/2022 naleznete na webových stránkách fakulty -    zde
   Lékařská fakulta v Plzni
Aktuální informace o uskutečňování programů naleznete na webových stránkách fakulty -    zde
   Lékařská fakulta v Hradci Králové
Informace o nabídce programů na AR 2021/2022 naleznete na webových stránkách fakulty -    zde
   Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Aktuální informace o uskutečňování programů naleznete na webových stránkách fakulty -    zde
   Filozofická fakulta
Aktuální informace o uskutečňování programů naleznete na webových stránkách fakulty -    zde
   Přírodovědecká fakulta
Informace o nabídce programů na AR 2021/2022 naleznete také na webovýxh stránkách fakulty -    zde
   Matematicko-fyzikální fakulta
Informace o nabídce programů na AR 2021/2022 naleznete také na webových stránkách fakulty -    zde
   Pedagogická fakulta
Informace o nabídce programů na AR 2021/2022 naleznete také na webových stránkách fakulty -    zde
   Fakulta sociálních věd
Informace o nabídce programů na AR 2021/2022 naleznete také na webových stránkácch fakulty -    zde
   Fakulta tělesné výchovy a sportu
Aktuální informace o uskutečňování programů naleznete na webových stránkách fakulty -    zde
   Fakulta humanitních studií
Aktuální informace o uskutečňování programů naleznete na webových stránkách fakulty -    zde
   Ústřední knihovna UK
Informace o nabídce programů na AR 2021/2022 naleznete na webových stránkách součásti -    zde
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