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1.4.2016 Fakulta rybářství a ochrany vod JČU (1. kolo) www.frov.jcu.cz

Ekonomická fakulta JČU (1. kolo) www.ef.jcu.cz

Institut celoživotního vzdělávání MENDELU (1. kolo) www.icv.mendelu.cz
Fakulta elektrotechnická, Fakulta strojní ZČU (1. kolo) www.zcu.cz

18.4.2016 Obchodně podnikatelská fakulta SLU (1. kolo) www.opf.slu.cz
Fakulta strojní VŠB-TUO (1. kolo) www.fs.vsb.cz
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích www.vstecb.cz
Fakulta vojenských technologií UNOB - bakalářské obory (1. kolo) www.unob.cz/fvt
Fakulta logistiky a krizového řízení www.flkr.utb.cz 
Univerzitní programy, Fakulta bezpečnostního inženýrství, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Fakulta 
metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TUO (1. kolo)

www.vsb.cz

VŠE v Praze - všechny fakulty (1. kolo) www.vse.cz
Vysoká škola polytechnická Jihlava (1. kolo) www.vspj.cz

1.5.2016 Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií MENDELU (1. kolo) www.frrms.mendelu.cz

13.5.2016 Fakulta restaurování UPCE (1. kolo) www.upce.cz/fr
Ústav zdravotnických studií TUL (1. kolo) www.uzs.tul.cz
Ekonomická fakulta VŠB-TUO (1. kolo) www.ekf.vsb.cz

30.6.2016 Fakulta informatiky a statistiky VŠE (2. kolo s výjimkou oboru ME) fis.vse.cz
13.7.2016 Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB-TUO (případné 2. kolo) www.fbi.vsb.cz
15.7.2016 Fakulta stavební VŠB-TUO (2. kolo) www.fast.vsb.cz

18.7.2016
Fakulta veterinární hygieny a ekologie VFU (Bc. + magisterský obor Veterinární hygiena a ekologie) (případné 
2. kolo)

www.fvhe.vfu.cz

20.7.2016 Vysoká škola polytechnická Jihlava (2. kolo) www.vspj.cz
29.7.2016 Fakulta strojní VŠB-TUO (2. kolo) www.fs.vsb.cz
31.7.2016 Hornicko-geologická fakulta VŠB-TUO (2. kolo) www.hgf.vsb.cz

5.8.2016 Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TUL (2. kolo) www.fm.tul.cz
9.8.2016 Fakulta textilní bakalářské obory mimo Textilní a oděvní návrhářství TUL (2. kolo) www.ft.tul.cz

10.8.2016 Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství  VŠB-TUO (2. kolo) www.fmmi.vsb.cz
12.8.2016 Ústav zdravotnických studií TUL (2. kolo)
15.8.2016 Univerzitní programy VŠB-TUO (2. kolo) www.vsb.cz
21.8.2016 Fakulta managementu VŠE (případné 2. kolo) www.fm.vse.cz

Fakulta strojní TUL (2. kolo) www.fs.tul.cz
Fakulta humanitních studií UTB obor Učitelství odborných předmětů pro střední školy – kombinované studium 
(1. kolo)

www.fhs.utb.cz 

1.9.2016 Fakulta ekonomická ZČU (případné 2. kolo) www.fek.zcu.cz
19.9.2016 Fakulta technologická UTB (2. kolo) www.ft.utb.cz

Zdroj: internetové stránky jednotlivých škol
V přehledu neuvádíme cizojazyčné obory, které jsou obvykle zpoplatněné a přijímají přihlášky i v pozdějších termínech. Některé veřejné vysoké školy už 
druhá kola pro podávání přihlášek vypsaly, další je plánují, pokud v prvním kole nenaplní své kapacity. 2. kola se mohou týkat pouze vybraných oborů. 

Informace vždy doporučujeme ověřit na studijním oddělení. 
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