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Doktorské studijní programy přijímající nové studenty
•   Aplikovaná etika  (čtyřleté studium)
•   Applied Ethics  (čtyřleté studium, výuka v AJ)
•   Historická sociologie  (čtyřleté studium)
•   Historical Sociology (čtyřleté studium, výuka v AJ)
•   Německá a francouzská filosofie  (tříleté studium)
•   Philosophie allemande et française (tříleté studium, výuka ve FJ)
•   Deutsche und Französische Philosophie (tříleté studium, výuka v NJ)
•   Obecná antropologie  (čtyřleté studium)
•   General Anthropology  (čtyřleté studium, výuka v AJ)
•   Sémiotika a filosofie komunikace  (čtyřleté studium)
•   Semiotics and Philosophy of Communication  (čtyřleté studium, výuka v AJ)
•   Studia dlouhověkosti  (čtyřleté studium)
•   Longevity Studies (čtyřleté studium)
•   Sociální ekologie  (čtyřleté studium)
•   Social Ecology  (čtyřleté studium, výuka v AJ)
•   Soudobé evropské kulturní dějiny  (čtyřleté studium)
•   Europäische Kulturzeitgeschichte  (čtyřleté studium, výuka v NJ)
•   Contemporary European cultural history  (čtyřleté studium, výuka v AJ)
•   Studia občanského sektoru  (čtyřleté studium)

Starší doktorské studijní programy (již se nelze přihlásit)
Pokud jste studentem doktorského programu ve staré akreditaci a potřebujete informace o školitelých či nějaké
dokumenty ke studiu, využijte odpovídající sekce nových studijních programů výše. Pro specifické informace k již
neaktivním studijním programům (např. text. akreditace) kontaktujte   oddělení doktorských studií .
•   Aplikovaná etika  (tříleté studim)
• Applied Ethics (tříleté studim, výuka v AJ)
•   Environmentální studia  (tříleté studium)
• Environmental Studies (tříleté studium, výuka v AJ)
•   Historická sociologie  (tříleté studium)
• Historical Sociology (tříleté studium)
•   Integrální studium člověka – obecná antropologie   (tříleté studium)
•   Integrální studium člověka – obecná antropologie  (čtyřleté studium)
• General Anthropology (tříleté studium, výuka v AJ)
•   Německá a francouzská filosofie  (tříleté studium)
• Deutsche und Französische Philosophie (tříleté studium – starší akreditace, výuka v NJ)
• Philosophie allemande et française (tříleté studium – starší akreditace, výuka ve FJ)
•   Sémiotika a filosofie komunikace  (tříleté studium)
•   Soudobé evropské dějiny   (tříleté studium)
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•   Studia dlouhověkosti  (čtyřleté studium – starší akreditace)

•   Studia občanského sektoru (tříleté studium)

•   Sociální práce  (čtyřleté studium)
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