KATEDRA HUDEBNÍ VÝCHOVY

„Studuj hudební výchovu v Ostravě!!!“

Chceš se věnovat hudbě?
Tříletý bakalářský obor (Bc.) Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání Ti umožní
seberealizaci hudbou v řadě praktických a teoretických disciplín. Náplní studia je
především zpěv, hra na nástroj (klavír), dirigování, ale také studium dějin hudby a hudební
teorie. Vyučovat Tě budou erudovaní a zkušení vysokoškolští pedagogové. Výuka probíhá
v učebnách s moderním nástrojovým vybavením pro populární hudbu. Během studia
můžeš navštěvovat Vysokoškolský pěvecký sbor Ostravské univerzity s dlouholetou tradicí
a zahraničními výjezdy

Žiješ hudbou?
Schopnost zpěvu nebo hry na klavír si u nás osvojíš od začátku, nebo můžeš rozvíjet
své stávající schopnosti a dovednosti

Živ se hudbou!
Po absolvování bakalářského studia se uplatníš ve státní a soukromé sféře v oblasti kultury
a vzdělávání např. jako lektor, asistent pedagoga. Především ale máš možnost pokračovat
v navazujícím magisterském studiu, které Ti umožní pracovat jako učitel/ka hudební
výchovy na základních nebo středních školách. Po navazujícím magisterském studiu
(Mgr.) lze absolvovat doktorské studium Hudební teorie a pedagogika (Ph.D.)

Získej zahraniční zkušenost!
Schopnost zpěvu nebo hry na klavír si u nás osvojíš od začátku, nebo můžeš rozvíjet
své stávající schopnosti a dovednosti

Studuj dále!
Hudební výchovu se zaměřením na vzdělávání lze studovat s oborově blízkým Sbormistrovstvím se zaměřením na vzdělávání (Bc.) nebo v jakékoliv kombinaci následujícími humanitními, společenskovědními i přírodovědnými obory. Student si volí studijní program
maior (realizuje bakalářskou práci) a k němu studijní program minor (bez práce).
Studijní plány maior Pedagogické fakulty lze kombinovat s minor programy Pedagogické
fakulty, Filozofické fakulty i Přírodovědecké fakulty. Nabízené kombinace (pro základní
nebo střední školy) jsou dostupné v elektronické přihlášce ke studiu
Biologie, Český jazyk, Český jazyk a literatura, Fyzika, Geografie, Anglická filologie, Dějiny
umění, Francouzská filologie, Informační a komunikační technologie, Matematika,
Německá filologie, Občanská výchova, Historie, Pedagogika, Polská filologie, Psychologie,
Ruská filologie, Španělská filologie, Technická výchova, Tělesná výchova, Výchova ke zdraví,
Výtvarná výchova, Základy společenských věd (studia zaměřená na přípravu učitelů)
n Biologie, Fyzika, Geografie, Matematika (sdružená a víceoborová studia)
n

Praktické informace:
Termín podání přihlášek je do 15. března 2020! Bez přijímacích zkoušek!
Bližší informace nalezneš na webových stránkách Pedagogické fakulty: http://pdf.osu.cz/
n Napiš nám! Neváhej zavolat vedoucímu katedry hudební výchovy
doc. PhDr. Jiřímu Kusákovi, Ph.D. (mobil +420 603 749 646, e-mail jiri.kusak@osu.cz)
nebo kontaktuj tajemníka katedry hudební výchovy PhDr. Davida Kozla, Ph.D.
(e-mail david.kozel@osu.cz)
n
n

