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3úvod

Vážení studenti,
 
v lednovém čísle se věnujeme výběru 
vysoké školy a tomu, jak se na ni dostat. 
Uprostřed čísla najdete přehlednou mapu 
všech vysokých škol v České republice. 

Další rozšíření nabídky představují vyšší 
odborné školy nebo pomaturitní jazykové 
studium, jejichž prezentace si prohlédnete 
od str. 63. Je skutečně z čeho vybírat.

K maturitě a přijímačkám už se nemusíte 
připravovat jen ve škole nebo doma. 
Kromě klasických přípravných kurzů máte 
na výběr online přípravu. Vyhovuje vám 
víc videokurz? Nebo série testů? 
O obojím si přečtete na str. 8 a 14, svoji 
formu si otestujte na str. 12.

Ještě do konce února můžete hlasovat 
pro nejsympatičtější maturantku 
a maturanta tohoto školního roku 
na www.MissMaturita.cz. 
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4 kam po maturitě

Všichni naši absolventi mají skvělé uplatnění a nadprůměrné platy. 

Den otevřených dveří 22. 1. 2016 studuj.vscht.cz

NEJSME JEN 
CHEMIE!
Můžeš u nás studovat i genetiku, 
inženýrství, potraviny, ekologii 
nebo bioinformatiku.

inz_DOD_Kampomatur.indd   1 9.12.2015   16:56:47

www.kampomaturite.cz

Sledujte náš Facebook kampomaturite a buďte v obrazeTIP!

NOVINKY
zima 2016

PŘÍPRAVA 
NA TESTY SCIO 
Příští termín konání NSZ SCIO je 
už 6. února, další můžete absolvovat 
12. března, 3. a 30. dubna 
a 28. května 2016. Pro přípravu dopo-
ručujeme nové publikace přímo od 
nakladatelství SCIO:
■ NSZ SCIO Cvičebnice ZSV 670 Kč
■ NSZ SCIO Cvičebnice OSP 610 Kč
■  Tištěné testy NSZ 2015 Základy spole-

čenských věd/Obecné studijní předpo-
klady/Matematika 390 Kč za 1 knihu

Podrobnosti k testům, kurzy 
a učebnice najdete na 
www.KamPoMaturite.cz/osp-a-tsp/ 
vyzkoušet můžete i online testy na 
Hrave.KamPoMaturite.cz.

Veletrh veřejných VŠ v Praze už 14. ledna
Pražské veřejné vysoké školy pořádají 14. 1. 2016 první společný veletrh 

studijních příležitostí pro středoškoláky. Na akci se představí ČZU, ČVUT, 

UK, VŠE, VŠCHT, AMU, AVU a UMPRUM. Veletrh se koná v prostorách VŠE, 

vstup zdarma, více informací na www.prazske-verejne-vysoke-skoly.cz 

www.KamPoMaturite.cz
8. ročník  online

soutěže MissMaturita.cz 
jde do fi nále – konec je 
už 29. 2. Více informací 

na str. 16

Zajímají vás nejžádanější 
obory vysokých škol – psycho-
logie, obory lékařských a zdra-
votnických fakult, práva nebo 

ekonomie? Stáhněte si zdarma 
e-booky www.KamPoMaturite.

cz/e-booky/ 

PŘÍPRAVA 

PŘIHLASTE SE DO KURZU
V LEDNU 2016 ZAHAJUJEME KURZY PŘÍPRAVY NA MATURITU A PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY. 

PŘIHLASTE SE NA

Strojírenské fakulty 
obhájily loňské umístění

Klub zaměstnavatelů 
vyhlásil v listopadu 

výsledek soutěže Škola
doporučená zaměstnavateli. 

Na prvních třech místech
se stejně jako vloni 

umístily Fakulta strojní 
ČVUT, Fakulta strojního
inženýrství VUT v Brně 

a Fakulta strojní VŠB-TUO. 
O soutěži si přečtete 

více na str. 13.

KPM27_redakce.indd   4 16.12.15   17:45



Všichni naši absolventi mají skvělé uplatnění a nadprůměrné platy. 

Den otevřených dveří 22. 1. 2016 studuj.vscht.cz

NEJSME JEN 
CHEMIE!
Můžeš u nás studovat i genetiku, 
inženýrství, potraviny, ekologii 
nebo bioinformatiku.

inz_DOD_Kampomatur.indd   1 9.12.2015   16:56:47
KPM27_redakce.indd   5 16.12.15   17:45



6 kam po maturitě

V České republice aktuálně působí 28 veřejných a státních a 42 soukromých vysokých škol 
s akreditací MŠMT. Na území ČR navíc funguje 12 zahraničních vysokých škol – lepší představu 
si uděláte díky mapě na str. 38. Jak vybrat tu správnou školu, a hlavně, jak se na ni dostat?

TÉMA ČÍSLA: 
JAK SE DOSTAT NA VŠ

Informace k vysokým a vyšším odborným školám najdete v adresářích  
www.VysokeSkoly.com a www.VyssiOdborneSkoly.com. TIP!

www.kampomaturite.cz

Víte, jak správně vyplnit přihlášku? Podívejte se na náš návod. Důležité termíny, kdy školy 
uzavírají příjem přihlášek, najdete na www.VysokeSkoly.com. 

Jak vyplnit přihlášku

 KDY? 
■  Většina veřejných a státních škol: 

konec února nebo v průběhu března
■  Soukromé vysoké školy: obvykle až 

do konce září
■  Umělecké obory: většinou do konce 

listopadu

 ZA KOLIK? 
■  Nejčastěji 290 – 600 Kč/1 obor 

(přihlášku u víceoborových studií 
podáváte pro každý obor zvlášť)

■  Termín úhrady obvykle do stejného 
data jako podání přihlášky

PROSPĚCH 
■  U některých oborů nejdůležitější  

položka, pokud přijímají na zákla-
dě prospěchu, jinde není nutné 
vyplňovat

 POTVRZENÍ OD LÉKAŘE 
■  Učitelské, zdravovědné a některé 

umělecké obory obvykle vyžadují,  

někdy i s dalším speciálním vyšetře-
ním, jinde nepovinné

 PAPÍROVÁ NEBO  
 ELEKTRONICKÁ? 
■  Náročnější administrativa s papírovou 

přihláškou znamená většinou vyšší 
cenu

■  U některých škol musíte elektronic-
kou přihlášku vytisknout a zaslat ještě 
poštou

 PRAXE V OBORU 
■  Vyžaduje se u některých oborů kom-

binovaného studia
■  Pro přijetí na některé obory může 

být podmínkou určité povolání (např. 
některé obory Policejní akademie ČR 
nebo Univerzity obrany)

 PŘÍLOHY 
■  Někdy se předkládají až u přijímací 

zkoušky (kopie maturitního  
vysvědčení, certifikátů, seznamů litera-

tury, životopis, potvrzení od lékaře aj.) 
nebo se zasílají do stanoveného data

 BONIFIKACE 
Body navíc nebo úplné prominutí zkou-
šek vám mohou přinést:
■  Studijní výsledky, prospěch u maturi-

ty nebo z vybraných předmětů (např. 
matematika, chemie)

■  Jazykové certifikáty
■  Účast v soutěžích či olympiádách 
■  Přípravné kurzy nebo kurzy celoživot-

ního vzdělávání dané školy
■  Absolvování partnerské VOŠ – zde se 

vám může i zkrátit doba studia

 KOLIK PODAT PŘIHLÁŠEK? 
■  46,4 % uchazečů v roce 2015 podalo 

jen 1 přihlášku
■  23 % podalo 2 přihlášky
■  14 % poslalo 3 přihlášky
■  16,6 4 a více přihlášek

(Zdroj: dsia.uiv.cz) 

TERMÍNY 2016
LEDEN, ÚNOR –  dny otevřených dveří veřejných a státních  

vysokých škol
ÚNOR, BŘEZEN – uzávěrka přihlášek na většině veřejných VŠ
DUBEN, KVĚTEN –  přijímací zkoušky některých oborů (hlavně 

talentové a praktické např. na pedagogických 
a zdravovědných fakultách), obvykle poslední 
termín pro NSZ Scio, který fakulty uznávají, 
uzávěrka 1. kola přihlášek na většině VOŠ

30. 4. a 1. 5. 2016 – termín konání TSP MUNI
ČERVEN – přijímací zkoušky a přijímací řízení většiny oborů VŠ

 PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
  Informace k přijímacímu řízení  
je dobré získat ještě před podáním  
přihlášky. Zajímat by vás mělo, ze 
kterých předmětů se zkoušky skládají, 
kolik mají kol, jaká jsou kritéria  
hodnocení testů, ústního pohovoru 
a talentových zkoušek. Většinu  
informací na jednom místě najdete  
na www.VysokeSkoly.com.
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ŠANCE

ZÁJMY

PREZENTACE Co vás  
baví a co 
vám jde?

Čím se 
chcete 

zabývat  
i nadále?

Jaká je 
šance na 
přijetí?

Jaká je 
„úmrtnost“ 

– kolik 
studentů 
nedostu-

duje?

Jaké je uplat-
nění a neza-
městnanost 
absolventů?

Jaký je prů-
měrný plat 

absolventů?

Líbí se 
vám daná 

škola?

Jak se pre-
zentuje?

Máte 
reference 
od jiných 

studentů či 
známých?

KVALITA

Jaká je  
kvalita 
výuky 

 a lektorů?

Má škola 
vazbu na 

praxi nebo 
vědu?

Jak je škola 
vybavená?

Jsou 
programy 
zajímavé?

FINANCE

Jaká je 
náročnost 

studia? 
Zvládnete 

brigády 
nebo práci 
při studiu?

Jaké jsou 
životní 

náklady 
v daném 
městě?

Jaké je 
školné a je 
možnost 

úhrady ve 
splátkách 

či slev?

Je na škole 
možnost 
stipendií?

JE PRO VÁS VŠ 
TO PRAVÉ?

Jste 
studijní 

typ?

Vydržíte 
roky 

studia, 
zkoušky, 

stres?

Není pro 
vás lepší 

něco jiného 
– VOŠ, 

pomaturit-
ní jazykové 
studium?

Zvládnete 
dojíždění?

Budete na 
koleji či 

v podnájmu?

Je kapacita 
kolejí do-
statečná?

Chcete  
studovat v pre-

zenční nebo 
kombinované 

formě?

Šance, uplatnění absolventů, školné a další důležité informace k jednotlivým fakultám a školám  
najdete na www.VysokeSkoly.com 

Vše k přijímacím zkouškám a maturitě najdete na www.KamPoMaturite.cz
Podklady k učení, seminárky, maturitní otázky najdete na www.Seminarky.cz

Jak si vybrat 
vysokou školu?

UPLATNĚNÍ

DOSTUPNOST
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8 kam po maturitě

Hledáte informace k oborům právo, medicína nebo psychologie?  
Stáhněte si zdarma e-booky www.KamPoMaturite.cz/e-booky/TIP!

www.kampomaturite.cz

 STÁHNĚTE SI TESTY
■  Otestujte se online na  

www.VysokeSkoly.com/testy,  
vyhodnocení vám přijde  
obratem e-mailem. 

■  Vyzkoušejte testy z minulých let na 
www.KamPoMaturite.cz/prijimaci-
-testy-vs-online/ - najdete je tu se-
řazené podle zaměření, nebo podle 
fakult.

 PŘÍPRAVA V PREZENČNÍM
 KURZU
  Připravujeme zahájení prezenčních 
kurzů v Praze a Brně. Přihlaste se co 
nejdříve na www.KamPoMaturite.cz – 
kurzy zahajujeme už v lednu 2016! 

 Vyberte si z oborů: 
Psychologie, Medicína, Právo

 VIP varianta – objednejte si VIP balí-
ček a získáte: prezenční kurz 

 
+ doporučenou literaturu  
k danému předmětu + bonusy  
v hodnotě několika set korun (poš-
tovné, e-book, pravidelný mailing).

Kurzy se obvykle konají 1x týdně ve 
středu nebo 1x za 14 dnů v sobotu, 
záleží na počtu uchazečů. Začínají 
v lednu a trvají do konce dubna (všední 
den) nebo konce května (víkendová 
varianta). 

 ONLINE KURZ OSP
  Chcete se připravit na testy OSP? 
Doporučujeme vám online kurz, 
který až do konce ledna pořídíte jen 
za 666 Kč! Více informací na Hrave.
KamPoMaturite.cz. 

 NA KTERÉ FAKULTY 
 SE DOSTANETE BEZ 
 PŘIJÍMAČEK?
I na veřejných vysokých školách  
se u některých oborů vyhnete přijí-
macím zkouškám. Na mnoha dalších 
vám přijímací zkoušky prominou na 
základě studijního průměru, výsledků 
z daných předmětů nebo díky účasti 
ve středoškolských olympiádách.  
Zde uvádíme ty fakulty, kam se ale-
spoň na 1 obor můžete dostat bez 
přijímací zkoušky.

ČZU TF, FLD, ČVUT FD, FJFI, JČU PF, EF, 
ZF, FROV, MENDELU AF, ZF, OSU FF, PF, 
SLU FPF, MÚO, TUL FS, FT, FPHP, UHK 
FIM, PF, UJEP FVTM, FŽP, PŘF, UK FAF, 
UPCE DFJP, FES, FEI, FCHT, UTB FLKŘ, 
FT, VFU FVHE, VŠB-TUO FMMI, HGF, 
FSTA, VŠCHT všechny fakulty, VŠPJ*, 
ZČU FAV, FEL*

* tyto školy k datu přípravy časopisu 
(prosinec 2015) neměly na svých strán-
kách informace o přijímacím řízení na 
rok 2016/2017, vycházeli jsme z údajů 
z minulého roku. Doporučujeme in-
formace ověřit, aktualizovaný přehled 
včetně internetových adres najdete  
na www.KamPoMaturite.cz.

TÉMA ČÍSLA: 
JAK SE DOSTAT NA VŠ
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9kam po maturitě

Sháníte učebnice k přijímačkám nebo pro jiné obory? Najdete je v e-shopu  
na www.KamPoMaturite.cz.TIP!

www.Seminarky.cz

Seženete u nás 95 % všech učebnic, které  
jsou na trhu, včetně speciálů z jednotlivých univerzit. 

A za super cenu! Chcete ještě větší slevu? Zadejte v košíku 

KÓD C7682 do pole Kód agenta a sleva je vaše.

Medicína  
– lékařské fakulty
■  Testové otázky z fyziky,  

chemie a biologie - skripta LF 
MU (MU Brno) 149 Kč

■  Odmaturuj z biologie 
(Didaktis) 229 Kč 219 Kč

■  Odmaturuj z fyziky (Didaktis)  
189 Kč 169 Kč

■  Modelové otázky k přijímacím 
zkouškám na 1. lékařskou 
fakultu UK (Marvil pro 1. LF) 
348 Kč

■  Modelové otázky k přijímacím 
zkouškám na 2. lékařskou 
fakultu UK (2. LF) 428 Kč

Právnické  fakulty
■  Přijímací zkoušky na VŠ – 

Testy - Všeobecný přehled 
(Fragment)  
299 Kč 289 Kč

■  Testy obecných studijních 
předpokladů a základy logiky 
1. a 2. díl (Sokrates) 299 Kč 289 
Kč za jednu knihu

Humanitní  
obory, politologie, 
žurnalistika
■  Základy společenských věd - 

baliček 4 dílů (Eurolex) všech-
ny díly 590 Kč 290 Kč

■  Jak se dostat na vysokou 
Politologie/Sociologie 
(AMOS)  
249 Kč 229 Kč za jednu knihu

■  Testy z českého jazyka k přijí-
macím zkouškám VŠ (AMOS)  
250 Kč 199 Kč

Psychologie
■  Psychologie - Jak se dostat  

na vysokou (skripta) (AMOS) 
250 Kč 209 Kč

■  Moderní psychologie - Hlavní 
obory a témata současné  
psychologické vědy (Grada) 
 349 Kč  339 Kč

Policejní  
akademie ČR
■  Policejní akademie ČR 

- Řešení otázek bakalář-
ského přijímacího řízení 
Bezpečnostně právních studií 
a Veřejné správy 2015/16 
(NaVysokou) 429 Kč

■  ANGLIČTINA nebo NĚMČINA 
– cvičebnice středoškolské 
gramatiky (Vyuka.cz) 188 Kč 
179 Kč

■  ANGLIČTINA nebo NĚMČINA 
– přehled středoškolské 
gramatiky (Vyuka.cz) 181 Kč 
179 Kč

Ekonomické 
fakulty
■  Přijímací zkoušky z matema-

tiky na VŠE - skripta (AMOS) 
289 Kč 259 Kč

■  Přijímací zkoušky z matemati-
ky na vysoké školy (Fortuna)  
129 Kč 119 Kč

■  Přijímací zkoušky z matema-
tiky na vysoké školy s řešený-
mi příklady (Fortuna) 135 Kč 
129 Kč

JAKÉ UČEBNICE POŘÍDIT?
 DIS. VS. BC.: 
 CO JE PRO VÁS LEPŠÍ?
  Titul diplomovaný specialista (DiS.) 
získáte na vyšších odborných školách. 
Na rozdíl od vysokoškolského titulu 
Bc. se píše za jménem. Čím se ještě liší 
studium na VŠ a VOŠ?

Forma studia
  VŠ i VOŠ můžete studovat v denní 
i kombinované formě studia. Pokud při 
studiu pracujete nebo pobíráte pod-
poru, u VOŠ mimo denní formu studia 
můžete přijít o status studenta. U VŠ 
přivýdělek ani pobírání podpory na 
status studenta nemá vliv – přečtěte si 
víc v našem článku o statusu studenta 
na www.KamPoMaturite.cz. 

Školné
 Na veřejných a státních vysokých 
školách se placení vyhnete – pokud 
nepřekročíte standardní dobu studia. 
U VOŠ vás naopak školné čeká bez 
ohledu na typ školy, tedy i na školách 
veřejných. Jedná se obvykle o částku 
do 5000 Kč za rok, u soukromých škol je 
školné vyšší.

Délka studia
 Denní forma studia na VOŠ vám zabere 
3 – 3,5 roku, u jiných forem studia může 
být až o rok delší. Bakalářský stupeň 
studia trvá obvykle 3 roky, u některých 
technických oborů 3,5 nebo 4 roky. 
Velká část vysokých škol umožňuje 
zkrácené studium absolventům vyšších 
odborných škol. Ve většině případů 
ušetříte i celý rok.

Zaměření studia
 Hlavní rozdíl mezi VOŠ a VŠ studiem tak 
představuje rozložení a zaměření vý-
uky. Na vyšší odborné škole jdete více 
do hloubky a se zaměřením na praxi, 
která představuje významnou část 
doby studia. Bakalářský stupeň studia 
je zaměřen spíše teoreticky a často se 
počítá s tím, že budete dále pokračovat 
v navazujícím magisterském studiu. OSP TSP Přehled učebnic k přípravě na NSZ Scio a e-booky k nejžádanějším 

oborům najdete v novinkách na str. 4. 
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Nové bakalářské obory pro rok 2016
V roce 2015 prošlo reakreditací nebo získalo novou akreditaci přes 400 bakalářských oborů. 
Vybíráme pro vás některé z oborů, na které se můžete nově přihlásit.
■  Vysoká škola ekonomická v Praze 

Fakulta informatiky a statistiky Informační média a služby
■  Vysoká škola polytechnická Jihlava 

Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi
■  České vysoké učení technické v Praze 

Fakulta biomedicínského inženýrství Informační a komunikační technologie v lékařství
■  Univerzita Palackého v Olomouci 

Filozofická fakulta Indonéská studia se zaměřením na cestovní ruch (jednooborové)
■  Česká zemědělská univerzita v Praze 

Fakulta tropického zemědělství International Cooperation in Agriculture and Rural Development
Zdroje: aspvs.isacc.msmt.cz, databáze www.VysokeSkoly.com

www.kampomaturite.cz

Šance na přijetí pro konkrétní fakulty najdete na www.VysokeSkoly.comTIP!

U kterých fakult je nejnižší šance na přijetí?

Nejvíce studentů odpadlo u přijímaček na lékařské fakulty (75 %), následují umělecké fakulty (73 %), třetí jsou práva (téměř 70 % neú-
spěšných uchazečů). Z jednotlivých oborů má dlouhodobě velmi nízkou pravděpodobnost na přijetí psychologie (např. u přijímaček 
na bakalářský obor Psychologie na Filozofické fakultě UK  v minulém akademickém roce neuspělo 93,4 % uchazečů).

Zdroje: dsia.uiv.cz, stránky UK

V roce 2015 se na vysokou školu hlásilo méně studentů než v předchozím roce, snížily se 
také počty přijatých uchazečů. Průměrná šance na přijetí byla 77,6 %. U nejžádanějších oborů 
pravděpodobnost přijetí klesla.

Umělecké FAMU 88,4 % nepřijatých

Lékařské 2. lékařská fakulta UK, Lékařská fakulta UPOL 82,6 % nepřijatých

Právnické Právnická fakulta UK 78,8 % nepřijatých

Pedagogické Pedagogická fakulta OSU 72 % nepřijatých

Filozofické a humanitní Fakulta sociálních studií MU 69,2 % nepřijatých

Ekonomické Fakulta podnikohospodářská VŠE 67,3 % nepřijatých

Sportovní Fakulta tělesné výchovy a sportu UK 65,4 % nepřijatých

Technické, přírodovědné a zemědělské Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT 47,8 % nepřijatých
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Online kurzy k maturitě a přípravě na OSP se slevou až do konce ledna najdete na 
Hrave.KamPoMaturite.cz.TIP!

Adresář 
VysokeSkoly.com  
V NOVÉM
S výběrem vysokoškolského studia vám 
už 13 let pomáhá adresář VysokeSkoly.com. 
Od ledna 2016 ho najdete v novém kabátě 
a s novými funkcemi.
■    Vyhledávání škol podle měst, zaměření 

nebo typu
■    Najděte svou šanci na přijetí
■    Zaměření bakalářských a dlouhých 

magisterských oborů
■    Přehledné termíny do kdy podat 

přihlášku, od kdy se konají přijímací 
zkoušky, dny otevřených dveří

■    Detailní popisy oborů, kde můžete obor 
studovat

■    Zjistěte si návaznost studia a jaké obory 
školy nabízejí v navazujícím magister-
ském nebo doktorském studiu

■    Srovnání školného
■    Redesignem postupně projdou i další 

adresáře pod AdresarSkol.cz, kde 
najdete vysoké školy, VOŠ, SŠ i jazykové 
školy v České republice

VŠECHNY INFORMACE MŮŽETE MÍT 
PŘEHLEDNĚ I VE SVÉM TELEFONU. 
APLIKACI ADRESÁŘ ŠKOL STAHUJTE 
ZDARMA NA 
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Vyzkoušeli jste maturitní test z češtiny v zářijovém čísle? Číslo si stáhnete zdarma na 
www.Casopis.KamPoMaturite.cz.TIP!

TEST STUDIJNÍCH PŘEDPOKLADŮ: ZVLÁDNETE TO HRAVĚ? 

VERBÁLNÍ ODDÍL
1. OTÁZKA
Vyberte slovo nebo dvojici slov, které se nejlépe 
hodí do příslušné věty či souvětí jako celku.
Jako důležitý _______ ve vývoji francouzského 
stavitelství bývá _____ rok 1665, kdy Paříž navštívil 
italský stavitel Giovanni Lorenzo Bernini.
A/ poklad – popisován 
B/ záznam – dokládán
C/ datum – zapisován
D/  předěl – posuzován
E/ mezník – uváděn

2. OTÁZKA
K danému slovu vyberte to, které se nejvíce blíží 
k jeho opačnému významu.
A/ Selhání
B/ Konec
C/ Zdar
D/ Radost
E/ Problém
F/ Ústrk

3. OTÁZKA
Z následujících dvojic slov vyberte tu, která ob-
sahuje slova ve vzájemném vztahu nejbližším ke 
vztahu mezi výrazy pampeliška - tulipán. 
A/ nůž - vidlička
B/ učitel - ředitel
C/ žárovka - lampa
D/  jablko - petržel
E/ sekera – tříska

LOGICKÝ ODDÍL
4. OTÁZKA
Čtyři kolegové z práce šli každý tento týden na jedno 
představení do divadla. Mohli si vybrat z představení: 
Wojcek, Romeo a Julie, Drákula, Hamlet. Každý z nich 
šel na jiné.
Víte, že:
Na Drákulu nešel ani Ivo ani Hanka.
Káťa šla na Wojcka nebo na Hamleta.
Hanka nešla na Romea a Julii.
Na Hamleta šel Jan nebo Hanka
Kdo šel na Wojcka?
A/ nelze určit
B/ Ivo
C/ Káťa
D/  Hanka
E/ Jan

5. OTÁZKA
Parašutista se ocitl na neznámém ostrově. U sebe 
má pouze zapalovač a trs banánů, které našel 
na pobřeží. Na ostrově žijí tři domorodé kmeny, 
s kterými je možné obchodovat. První kmen 
nabízí za banány kokosové mléko nebo pitnou 
vodu s bobulemi. Druhý kmen je ochoten vzdát 
se naloveného masa výměnou za kokosové 
mléko s bobulemi nebo za zapalovač. Třetí kmen 
poskytne za zapalovač kokosové mléko a nocleh, 
nebo nabízí nocleh výměnou za banány.

K jakému nejlepšímu výsledku z následujících 
možností se může parašutista dobrat, když musí 
mít jídlo, pití a musí mít, kde přespat?
A/ zapalovač, maso, voda
B/maso, voda, nocleh
C/ maso, mléko, nocleh
D/  banány, mléko, maso
E/ banány, voda, nocleh

6. OTÁZKA
O následující skice je známo, že:
Každý z kruhů má střed přesně ve vrcholu 
trojúhelníku.
Středně velký kruh má s nejmenším i s největším 
kruhem průnik právě v jednom bodě.
Trojúhelník je pravoúhlý.
ÚDAJE:
Poloměr středního kruhu = 5 m.
Poloměr velkého kruhu = 10 m a poloměr malého 
kruhu = 1 m.
Který z údajů je třeba, aby bylo možno určit obsah 
trojúhelníku?
A/ Oba dva údaje
B/ Samotný údaj 2), ale ne samotný údaj 1)
C/ Libovolný z údajů 1), 2)
D/  Samotný údaj 1), ale ne samotný údaj 2)
E/ Ani oba údaje dohromady nestačí

ARGUMENTAČNÍ ODDÍL
Švédům se povedlo propojit ve své kultuře dvě 
hodnoty zdánlivě těžko slučitelné  - individualis-
mus a  solidaritu. Základem švédského státu není 
rodina ale jedinec. Solidarita společnosti spočívá 
v tom, že každému jedinci se dostává stejných 
možností a práv. V praxi to pak vypadá tak, že 
například toalety pro handicapované naleznete 
úplně všude - na každé chodbě veřejné budovy či 
na cyklostezce u jezera. Vrcholem pak pro mě byl 
výlet do místního národního parku, kdy jsem po 
několikahodinové namáhavé túře, šplhání po žeb-
řících a překonávání všemožných přírodních 
překážek dorazil k chatičce, u níž stála kadibudka 
pro handicapované. Mám za to, že jediný způsob, 
jakým by se případný právoplatný uživatel tohoto 
zařízení k němu mohl dostat, je parašutistický 
výsadek z vrtulníku. Dalším šokem pro mě bylo 
zjištění, že švédští vysokoškoláci jsou za studium 
placeni a to paušálně 300 eury měsíčně. Navíc 
mají možnost využít výhodnou státní půjčku. Tuto 
půjčku však automaticky získávají pouze studenti 
z chudých rodin, ostatní půjčku získají pouze 
v případě, že s tím souhlasí jejich rodiče. Toto je, 
myslím, jeden z hlavních motorů švédského indi-
vidualismu, protože naprosto boří vazbu studenta 
na jeho rodinné zázemí. 

7. OTÁZKA
Která z následujících částí svým významem do 
uvedeného textu nezapadá?
A/   Mám za to, že jediný způsob, jakým by se případný 

právoplatný uživatel tohoto zařízení k němu mohl 
dostat, je parašutistický výsadek z vrtulníku.

B/   Navíc mají možnost využít výhodnou státní půjčku.

C/   Toto je, myslím, jeden z hlavních motorů švédského 
individualismu, protože naprosto boří vazbu 
studenta na jeho rodinné zázemí.

D/  Solidarita společnosti spočívá v tom, že každému 
jedinci se dostává stejných možností a práv.

E/   Tuto půjčku však automaticky získávají pouze stu-
denti z chudých rodin, ostatní půjčku získají, pouze 
souhlasí-li s tím jejich rodiče.

8. OTÁZKA
Soudce Curran odsoudil Kanaďana jménem J. P. 
Delisle. Ten nabídl Ruské federaci za úplatu své služby 
s jasným vědomím toho, co dělá. Delisle byl důstoj-
níkem na atlantickém velitelství kanadské armády 
a pracoval ve zpravodajské sekci. Delisle vyzradil 
Rusku informace nejen o výzbroji, ale také trasy lodí 
nebo dosah radarů. Tento čin byl vyhodnocen jako 
jasná špionáž, a i když to byla největší špionážní 
kauza v Kanadě za posledních pár let a obviněnému 
hrozilo doživotí, dostal pouze dvacetiletý trest.
Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného 
textu?
A/ Delisle unikl tvrdšímu trestu.
B/Delisle začal pracovat již pro SSSR.
C/  Delisle unikl nejtvrdšímu možnému trestu za špionáž.
D/ Delisle byl ve finanční tíži a potřeboval peníze.
E/   Delisle zradil svou zemi pro své přesvědčení.

KVANTITATIVNÍ ODDÍL
9. OTÁZKA
František uběhne 100 metrů za osm desetin času, 
za který to zvládne Tomáš. Tomáš uběhne stovku za 
dvě pětiny času, za který uběhne 200 metrů
Jaký je Františkův čas na stovce, pokud Tomášovi 
trvá dvoustovka pětadvacet vteřin?
A/ dvanáct vteřin
B/ osm vteřin
C/ nelze určit
D/ šest vteřin
E/ deset vteřin

10. OTÁZKA
Polystyrenová kostka o hraně 8 cm byla před rozře-
záním na osm menších kostek polepena ze všech 
stran balicím papírem.
Jaká plocha kostek je po rozřezání polepena 
papírem?
A/ 320 cm2

B/64 cm2

C/ 512 cm2

D/  384 cm2

E/128 cm2

11. OTÁZKA
Profesorův výzkum trvá již 45 let, zatímco výzkumy 
jeho kolegů trvají 12, 3, 8 a 7 let. 
Za kolik let se bude doba profesorova výzkumu 
rovnat součtu dob trvání výzkumů jeho kolegů?
A/ za 7,5 roku
B/za 5 let
C/ za 15 let
D/  za 9 let
E/ za 3 roky

Vyzkoušejte typy úloh, se kterými se setkáte v testech studijních předpokladů. Online přípravu 
na testy OSP najdete na Hrave.KamPoMaturite.cz. Do konce ledna online kurz pořídíte za 
ďábelských 666 Kč :) více informací na str. 14.

Správné odpovědi
1 E, 2 B, 3 A, 4 C, 5 B, 6 A
7 E, 8 A, 9 B, 10 D, 11 B

www.kampomaturite.cz
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Na www.VysokeSkoly.com najdete také data pro podání přihlášek 
a termíny konání přijímaček.TIP!

V soutěži Škola doporučená zaměstnavateli opět 
zvítězily fakulty zaměřené na strojírenství
Ve druhém ročníku soutěže, který vyhlašuje Klub zaměstnavatelů, obhájily 
prvenství technické fakulty. První příčky obsadily strojírenské a elektrotechnické fakulty.
Počet hlasujících fi rem se oproti prvnímu ročníku zdvojnásobil. Mezi 230 významnými zaměstnavateli jsou fi rmy jako ŠKODA AUTO, ČEZ, Česká pošta, 
FOXCONN, Robert Bosch, AGC, ArcelorMittal Ostrava, O2, T-Mobile, Siemens, Continental a další významné společnosti z celé republiky. Hlavními part-
nery ocenění jsou ŠKODA AUTO, Mc Donald´s a Coca-Cola HBC. Náš portál KamPoMaturite.cz už druhým rokem soutěž mediálně podpořil.
Personalisté významných zaměstnavatelů pravidelně poznávají při pohovorech a případně i z pracovní praxe absolventy všech stupňů škol. 
Vědí, kdo má absolventy pro trh práce připravené výtečně, uspokojivě, ale také, kterým školám se raději vyhnout. Bodové hodnocení soutěže 
z toho vychází. Zohledňuje se také velikost zaměstnavatele, protože ta souvisí s možností absolventy reálně zaměstnat. 
Ředitel Klubu zaměstnavatelů Pavel Hulák k výsledku hlasování dodává: „Hlasy zaměstnavatelů opět jasně ukázaly, které obory jsou žádané, 
dobře placené a perspektivní ještě v několika dalších letech. Když už ambiciózní rodiče chtějí titul pro svého potomka, technické obory mu 
dávají větší šanci získat kvalitní zaměstnání, i když studium může být trochu náročnější oproti různým humanitním odvětvím, se kterými absol-
venti často končí rozčarováni v asistentských pozicích.“

Jiří Zíka (CERMAT): Pět ročníků maturity 
vykazuje trvalý nárůst čisté neúspěšnosti
Ředitel Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání Jiří Zíka odpovídal 
na naše dotazy ke státní maturitě. Úplné znění rozhovoru najdete na 
www.KamPoMaturite.cz.
Jaké byly výsledky podzimního 
termínu maturity a co z nich lze 
vyvodit?
K podzimnímu zkušebnímu termínu 
společné části MZ 2015 se přihlásilo 
20727 žáků, z toho více než 12 tis. 
konalo zkoušky nebo dílčí zkoušky 
v opravném termínu. Čistá neúspěš-
nost v didaktických testech zůstala 
v anglickém jazyce a českém jazyce 
v podstatě stejná jako v roce 2014, 
v německém jazyce došlo k jejímu 
nárůstu o více než 5 % v matematice 
pak téměř o 15 %. Ve všech předmě-
tech narostl podíl žáků konajících 
zkoušku ve druhém a třetím termí-
nu. Po podzimním termínu dosáhla 
čistá neúspěšnost ve společné části 
maturitní zkoušky 10,8 %, u profi -
lové části maturitní zkoušky 3,0 % 
a celkem 11,6 %. V obou částech 
došlo ke zvýšení neúspěšnosti, což 
znovu potvrdilo několikaletý trend. 
Výsledky podzimního termínu snížily 
ve společné části celkovou neúspěš-

nost jarního termínu z 24,5 % o 13,7 % 
a v profi lové části z 8,4 % o 5,4 %.   
Je již k dispozici údaj o tom, kolik 
stálo konání státní maturity v le-
tošním roce?
Náklady maturitní zkoušky v roce 
2015 budou známé až po uzavření 
účetnictví. Očekávaná hodnota 
nákladů dosáhne cca 149 mil. Kč.
Model maturitní zkoušky se od 
roku 2014 nezměnil. Do kdy podle 
Vás zůstane tento model zacho-
ván a jaké změny předpokládáte 
do příštích let? Jaký je Váš odhad 
výsledků u maturity v roce 2016?
Základní koncept modelu zůsta-
ne pravděpodobně zachován 
minimálně do roku 2020. Od roku 
2017 se vrátí hodnocení písemných 
prací z českého jazyka a literatury 
k systému centrálního hodnocení, 
pokud dojde ke schválení současné 
novely školského zákona. Za splnění 
stejného předpokladu pak bude 
platit od roku 2021 nová struktura 

povinných zkoušek společné části 
maturitní zkoušky. Pro vybrané obo-
ry vzdělání budou povinné tři zkouš-
ky; český jazyka a literatura, cizí 
jazyk a matematika. Dosavadních 
pět ročníků vykazuje trvalý nárůst 
čisté neúspěšnosti. Protože zatím 
nedošlo k žádné významné změně 
vzdělávacího systému, lze tedy spíše 
očekávat další zhoršení výsledků 
nebo jejich stagnaci.   
Nechme stranou žebříčky škol. 
Jakým způsobem se ale řeší situ-
ace u škol, které jsou, pokud jde 
o výsledky maturitních zkoušek, 
dlouhodobě na konci oněch po-
myslných žebříčků? 
Centrum pro zjišťování výsledků 
vzdělávání poskytuje všem parti-
cipantům vzdělávacího systému 
rozsáhlé informace o výsledcích 
maturitních zkoušek. Je na nich, 
zejména pak na zřizovatelích, aby 
na případné dlouhodobě neměnné 
špatné výsledky reagovaly.  

Ing. Jiří Zíka
Vystudoval Mechanizační fakultu 
Vysoké školy zemědělské a poté 
deset let vyučoval v pozici 
odborného asistenta teoretickou 
mechaniku a termodynamiku. 
Od roku 1989 působil v privátním 
sektoru v pozicích předsedy před-
stavenstva a finančního ředitele.
V Centru pro zjišťování výsledků 
vzdělávání je zaměstnán od roku 
2008, zpočátku na pozici mana-
žera projektu PRO.MZ, posléze 
výkonného ředitele a ředitele 
Sekce logistiky a bezpečnosti 
maturitní zkoušky. V červnu 2012 
byl pověřen řízením Centra a od 
prosince 2012 je ředitelem této 
státní příspěvkové organizace.

Jiří Zíka (CERMAT): Pět ročníků maturity 

POŘADÍ NEJLEPŠÍCH FAKULT VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE HODNOCENÝCH PŘEDNÍMI ZAMĚSTNAVATELI: 
1. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní                                              968 b.
2. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství                                941 b.
3. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní                   590 b.
4. Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní                                                                587 b.
5. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická                         482 b.
6. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická                                        455 b.
7. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní                                                            419 b.
8. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská                        283 b.
9. Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera                                                282 b.
10. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta fi nancí a účetnictví                            281 b.

www.Seminarky.cz

KPM27_redakce.indd   13 16.12.15   17:45



14 kam po maturitě www.kampomaturite.cz

MATURITA 2016
Jak jste na tom s přípravou

 PŘÍPRAVNÉ KURZY 
 ZAHAJUJEME 
 UŽ V LEDNU 2016
Proč se připravovat v kurzu? Projdete 
si všechny okruhy, které vás u zkoušky 
mohou potkat. Nenecháte přípravu 
náhodě. Systematicky a pravidelně 
se připravíte a zopakujete potřebnou 
látku pod dohledem zkušených lektorů. 
A ruku na srdce, opravdu se k tako-
vému výkonu donutíte doma už od 
ledna?
Pokud uvažujete o účasti, přihlaste se 
co nejdříve na www.KamPoMaturite.
cz. Připravíte se s námi na maturitní 
zkoušku z těchto předmětů:

■ ČEŠTINA ■ MATEMATIKA 

■ ANGLIČTINA ■ NĚMČINA
Kurzy se konají v Praze a Brně.

 ONLINE PŘÍPRAVA 
 Nemáte čas dojíždět nebo bydlíte moc 
daleko? Podívejte se na online videokurzy 
www.Onlinematurita.KamPoMaturite.cz, 
kde se přípravě můžete věnovat kdykoliv, 
kdy se vám to hodí.
 Doporučujeme také testové online 
kurzy Hrave.KamPoMaturite.cz, ve 
kterých hravou formou proberete vše, 

čemu nerozumíte, nebo co potřebujete 
procvičit. Nyní tento kurz pořídíte za 
ďábelských 666 Kč :)
 Na našem webu www.KamPoMaturite.cz 
jsme navíc shromáždili stovky vzoro-
vých testů CERMAT ke státní maturitní 
zkoušce. Najdete tu i ostré verze jarních 
a podzimních běhů maturity od roku 
2011.

S výběrem dalšího studia vám pomůže www.AdresarSkol.cz, kde najdete vysoké 
školy, VOŠ, SŠ i jazykové školy v České republice.TIP!

V zářijovém čísle časopisu jsme uveřejnili test z českého jazyka. Nedorazila nám ani jedna 
správná odpověď! Zkuste, jestli už jste na tom líp než v září. Stáhněte si zářijové číslo na  
www.Casopis.KamPoMaturite.cz, správné odpovědi najdete v článku na našem webu. 

ĎÁBELSKÁ SLEVA PRO ČTENÁŘE ČASOPISU :)
Jeden testový online kurz pořídíte až do konce ledna 2016  

za ďábelských 666 Kč.
Jak slevu získat:

Uveďte v objednávce kód KPM666
Více informací na  

Hrave.KamPoMaturite.cz
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1. Podklady. Máte všech-
ny? Jestli ne, sežeňte si 
je, ale ohlídejte si kvalitu. 
S profi podklady nebo 
učebnicemi neriskujete.

2. Počty. I když nema-
turujete z matematiky, 
tenhle výpočet dáte. 
Vezmete počet otázek, 
počet dní do maturity 
a máte přehled o tom, 
kolik toho denně musíte 
zvládnout. Vyplatí se 
občas provést kontrolní 
přepočet :)

3. Za čtyři. Ze začátku 
doporučujeme projít 
všechna témata tak, abys-
te „to dali“. Ladit a do-
plňovat můžete později 
a nestane se vám, že si 
vytáhnete něco, k čemu 
jste se nedostali.

4. To nejlepší na konec. 
Začněte tím, co vás ne-
baví, nebo vám to nejde. 
Nehrozí pak panika těsně 
před zkouškou.

5. Přehazujte. Začínáte stá-
le u stejné otázky? Děláme 
to skoro všichni – změňte 
to. Jinak umíte první otázky 

perfektně a u zbytku to 
může být slabší.

6. Respekt. Učí se vám 
nejlépe přes den a ve-
čer jste nepoužitelní? 
Nebo naopak nezačínáte 
s učením před půlno-
cí? Potřebujete být 
sami nebo se vám lépe 
učí ve dvou? Výpisky? 
Přeříkávání látky nahlas? 
Zjistěte, co vyhovuje vám, 
a nenuťte se do metod, 
které u vás nefungují.

7. Paměť a opakování. 
Zapomínáme už první 
den po učení. Ideální je 
zopakovat si téma ales-
poň 2x do týdne potom, 
co jste se danou věc učili. 
Po delší prodlevě můžete 
zjistit, že se znalosti jaksi 
vypařily. Vyzkoušejte si 
testy nanečisto i s ča-
sovým limitem – ostré 
testy CERMAT z minu-
lých let najdete i na 
našich stránkách www.
KamPoMaturite.cz.

8. Odpočinek a pohoda. 
I když ponocujete nebo 
je těsně před zkouškou, 
nezapomeňte na spánek. 

Je důležitý pro psychiku 
i lepší zapamatování 
učiva. Naplánujte si pra-
videlné přestávky i jídlo. 
Psychologové doporučují 
pro pohodu i zvýšení po-
zornosti fyzickou aktivitu, 
cvičení nebo procházku. 
Nenechte se vykolejit 
otázkami nebo prohláše-
ními okolí (jak jsi daleko, 
já už jsem u otázky 26 
atd.) a nepanikařte.

9. Motivace. Na co se 
nejvíc těšíte po maturitě? 
Máte naplánovanou  
nějakou akci? Odměnu  
za splnění cíle? Sami 
nejlépe víte, co na vás 
funguje, a třeba pře-
svědčíte i okolí, aby vás 
motivovalo :) 

10. Plán B. Nevyšlo 
to? Nejste jediní. Máte 
možnost požádat o pře-
zkoumání výsledků nebo 
v nejhorším případě 
jít na opravný termín. 
Pohlídejte si status 
studenta kvůli pojištění 
nebo slevám, víc informa-
cí najdete v článku Status 
studenta na  
www.KamPoMaturite.cz.

www.Seminarky.cz

 Které učebnice 
 k maturitě vám 
 ještě chybí?
■  Odmaturuj! z matematiky 1, 2, 3 

cena za knihu 189 Kč od 104 Kč

■  Odmaturuj! z anglického jazyka 1 a 2 
cena za knihu 229 Kč od 209 Kč

■  Odmaturuj! z dějepisu 1 a 2  
cena za knihu od 199 Kč

■  Odmaturuj! ze společenských věd 
TESTY 199 Kč 189 Kč

■  Odmaturuj! z literatury TESTY 
189 Kč 139 Kč

■  6 CD Maturita bez obav  
360 Kč  259 Kč 

■  CD jednotlivé 59 Kč  49 Kč

■  Maturita z matematiky  
(Didaktis) 169 Kč

■  Maturita z českého jazyka  
a literatury  
(Didaktis, kolektiv autorů) 169 Kč

■  Angličtina ke státní maturitě  
a přijímačkám na VŠ (Rubico) 
179 Kč 169 Kč

■  Státní maturita z matematiky  
v testových úlohách  
včetně řešení (Rubico)  
159 Kč 149 Kč

■  Státní maturita z češtiny 
 v testových otázkách  
a odpovědích (Rubico)  
139 Kč 129 Kč

■  Jak udělat  
maturitu 
E-book  
ke stažení ZDARMA  
www.KamPoMaturite.cz/e-booky/

MATURITNÍ OTÁZKY  
■ Angličtina 149 Kč 139 Kč

■ Literatura 149 Kč 139 Kč

■ Matematika 199 Kč 189 Kč

■ Zeměpis 179 Kč 169 Kč

■ Angličtina – maturitní témata + CD 
225 Kč 209 Kč

■ Němčina – maturitní témata + CD  
225 Kč 219 Kč

■ Matematika – přehled  
středoškolského učiva 181 Kč 179 Kč

Další materiály k maturitě seženete na www.Seminarky.cz 
a www.Ctenarsky-denik.cz, přes 8000 prací zdarma!TIP!

Jak zvládnout maturitu 
BEZ STRESU

 31. BŘEZEN – termín pro odevzdání seznamu literárních děl

 1. DUBEN – 10. ČERVEN –  písemné a praktické zkoušky profilové části,  
termíny stanovuje škola

 2. – 15. KVĚTEN – písemné práce a didaktické testy společné části

 16. KVĚTEN – 10. ČERVEN – ústní zkoušky profilové a společné části

LEDEN – CO VÁS ČEKÁ

Než se do toho pustíte, ujasněte si hlavně cíl akce.  
Chcete „jen“ udělat maturitu, nebo vám výsledky mají  
pomoci dostat se na vysokou?
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Od září se přihlásilo 
přes 60 dívek 
a 6 maturantů. 

Pořadatel: AMOS – KamPoMaturite.cz, s.r.o. 

Nejlepší časopis pro budoucí maturanty

Vaše brána ke vzdělání

Největší vzdělávací portál

Learning is Fun!

Portál pro studenty
www.vzdelani.cz

Partneři

Mediální partneři:

8. ročník soutěže končí už 29 . 2. 2016!
Jan Jaroš Sabina Mikulášková Eliška Hue Phuong Dinh Vanessa Weczerková

Chcete získat kredity na stažení práce zdarma? Dejte po registraci „like“ 
Seminárkám na Facebooku a kredity jsou vaše.TIP!

www.kampomaturite.cz

Zjistili jste, že vám chybí vypracovaná otázka k maturitě, ztratili jste poznámky nebo nemáte 
poslední stránku v seminární práci? Na Seminárky.cz a Čtenářský-deník.cz najdete potřebné 
zdroje, které můžete stahovat 24 hodin denně.

 CO STÁHNEŠ NA SEMINARKY.CZ? 
■  Přes 25 000 prací ke stažení, z toho více než 8 000 prací 

zdarma
■  K maturitě: více než 3 000 maturitních okruhů, 2 000 zá-

pisů do čtenářského deníku, slohové práce, profi  studijní 
podklady

■  K přijímacím zkouškám: výpisky knih, recenze, ukázky 
seminárních prací různých oborů

■  Pokud potřebujete jednorázově a narychlo stáhnout 
práci, můžete využít platbu kartou nebo mobilní platbu. 
Nejvýhodnější je pak platba kredity, které si můžete nabít 
převodem z účtu nebo je získat i zdarma.

JAK ZÍSKAT KREDITY ZADARMO?
 180 kreditů (jedna placená práce) 
■  za „like“ Facebooku Seminárky.cz
■  nebo za uvolnění své práce ostatním uživatelům zdarma – 

lze využít i zpětně
 Další kredity získáte za vložení svých prací, pokaždé když 
si vaši práci někdo stáhne, a za spoustu dalších činností. 
Podmínky získání kreditů zdarma a další informace najdete 
na www.seminarky.cz
■  NOVINKA: NESTÍHÁTE SHROMÁŽDIT PODKLADY 

PRO SVOU PRÁCI? NECHTE SI JE ZPRACOVAT 
PROFESIONÁLNĚ!  
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Připravte se k maturitě 
a přijímačkám v kurzu

Vybrat si můžete víkendovou variantu (sobota 1x za 14 dnů, 9:30 - 14:30)  
nebo všední den (středa 1x týdně, 17:00 - 20:10)

Místo konání: Praha nebo Brno

PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMAČKY
Lékařské fakulty
Psychologie ■ Právo
Termín: leden až duben 
(varianta všední den)/květen 
(varianta víkend)
VIP balíček – obsahuje  
i učebnice a bonusy v hodnotě 
několika set korun

PŘÍPRAVA KE STÁTNÍ MATURITĚ 2016
Matematika ■ Český jazyk
Němčina ■ Angličtina
Termín: leden až březen (varianta 
všední den)/duben (varianta víkend)
Online kurzy k maturitě  
a přípravě na test OSP najdete na  
Hrave.KamPoMaturite.cz

Kurzy zahajujeme už v lednu 2016, 
přihlaste se co nejdříve na
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Kam po maturitě: 
na veřejnou vysokou školu

 

José Martího 31
162 52 Praha 6

Telefon:  220 171 111

El. přihl.: ANO  
www.ftvs.cuni.cz

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu 
BAKALÁŘSKÉ STUDIUM:
V akademickém roce 2016/2017 otevíráme tyto obory  
ve dvou studijních programech:

TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT
■  obor Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělá-

vání (dvouoborové), prezenční forma studia
■  obor Ochrana obyvatelstva se zaměřením na vzdělává-

ní (dvouoborové), prezenční forma studia
■  obor Tělesná výchova a sport, prezenční i kombinovaná 

forma studia
■  obor Vojenská tělovýchova, prezenční i kombinovaná 

forma studia 
■  obor  Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se 

specifickými potřebami, prezenční forma studia
■  obor Management tělesné výchovy a sportu, prezenční 

forma studia

SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ
■  obor Fyzioterapie, prezenční forma studia
■  obor Ortotik-protetik, kombinovaná forma studia

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM:
Podmínkou přihlášení je úspěšné dokončené bakalářské 
studium.
V akademickém roce 2016/2017 otevíráme tyto obory  
ve dvou studijních programech:

TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT
■  obor Učitelství pro střední školy – tělesná výchova 

(dvouoborové), prezenční forma studia
■  obor Tělesná výchova a sport, prezenční i kombinovaná 

forma studia
■  obor Vojenská tělovýchova, prezenční i kombinovaná 

forma studia
■  obor Management tělesné výchovy a sportu, prezenční 

forma studia

SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ
■  obor Fyzioterapie, prezenční forma studia

Přihláška ke studiu se podává pouze elektronicky na 
http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-528.html

Termín podání přihlášky: do 29. února 2016.

AKCE VEŘEJNÝCH VŠ V LEDNU 2016

V lednu 2015 konala dny otevřených dveří také FPR ZČU. K datu přípravy redakce časopisu (prosinec 2015) nebyly na stránce fakulty informace o případném konání akce v lednu 2016 k dispozici. 
Doporučujeme všechny termíny před návštěvou ověřit. Aktuální podobu přehledu s kontakty najdete na www.KamPoMaturite.cz.

4. 1. talentová poradna Katedra zpěvu HF JAMU

7. 1. FZS UPCE, FVL UNOB, FVT UNOB

8. 1. DAMU Katedra produkce, AF MENDELU, obor Ekonomie FSV UK, FM VŠE, 3. LF UK

9. 1. PAČR, 1. LF UK, NF VŠE

11. 1. PF MUNI, HTF UK, FF ZČU

13. 1. MÚVS ČVUT, MÚ SLU, OPF SLU, FHS UK, DFJP UPCE, FCHT UPCE, KTF UK

14. 1. FBI VŠB-TUO, FP VUTBR, veletrh pražských veřejných vysokých škol na VŠE, FST ZČU 

15. 1. JČU všechny fakulty, FR UPCE, FPH VŠE, FPE ZČU, FIT a FSI VUTBR, FRRMS MENDELU

15. - 16. 1. UHK všechny fakulty

16. 1. UPOL všechny fakulty, FF UK, LFHK UK, FVZ UNOB, FS VUTBR, informační přednášky na HTF UK, LF MUNI, 2. LF UK

16. - 17. 1. OSU fakulty s výjimkou FU

18. 1. ETF UK, FES UPCE

19. 1. FF UPCE, FEK ZČU (Plzeň), obory MTS, TS (KS), SD (KS), ČNS, PMV, PVP, SSP, SSA FSV UK

19. - 23. 1. FU OSU

20. 1. Katedra teorie a kritiky DAMU, FVP SLU, LF MUNI, FZS ZČU

21. 1. UJEP fakulty s výjimkou FUD, VŠPJ, FI MUNI, PŘF UK, FEL ZČU

22. 1. UTB všechny fakulty (FMK pouze program MKS), VŠCHT všechny fakulty, FSV ČVUT, AF MENDELU, PEF MENDELU, den workshopů 
FF UHK, FTVS UK, FAST VŠB-TUO, FIS VŠE, FF MUNI, FEK ZČU (Cheb)

22. - 23. 1. ČZU všechny fakulty, FSS MUNI

23. 1. PŘF MUNI, EKF VŠB-TUO

23. - 24. 1. FVU VUTBR

25. 1. ESF MUNI

26. 1. PŘF MUNI, ICV MENDELU, FEL ČVUT

27. 1. FI MUNI, ZF MENDELU, FMMI VŠB-TUO, FAV ZČU, FEKT VUTBR

27. - 31. 1. AVU

29. 1. FIT ČVUT, LDF MENDELU, univerzitní programy VŠB-TUO, FEI VŠB-TUO, FS VŠB-TUO, HGF VŠB-TUO, FRRMS MENDELU, VFU všechny 
fakulty, obory MKPR a Žurnalistika FSV UK

30. 1. FMV VŠE
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Kam po maturitě: 
na veřejnou vysokou školu

 , 

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská 
Kamýcká 1176, 165 21 Praha 6 – Suchdol
Telefon: 224 383 743, 224 383 761, 224 383 710 
kurkova@fld.czu.cz, stehlik@fld.czu.cz
www.fld.czu.cz, elektronická přihláška: prijimacky.czu.cz

Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze je unikátní ekosystém. Stojí na půdním podloží 
založeném léty prověřenými tradicemi a vyrůstá díky své otevřenosti k moderním přístupům 
a technologiím.

Fakulta poskytuje studentům kvalitní vysokoškolské vzdělání (v prezenční i  kombinované  
formě) v oborech zaměřených na udržitelné hospodaření s přírodními zdroji tak, aby jejich  
využívání přinášelo co největší prospěch společnosti.

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM (BC.): 3 ROKY STUDIA 
Lesnictví, Dřevařství, Hospodářská a správní služba v lesním hospodářství, Provoz a řízení  
myslivosti, Podnikání ve dřevozpracujícím a nábytkářském průmyslu, Konzervace přírodnin  
a taxidermie, Game Management, Forestry

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM (ING.): 2 ROKY STUDIA 
Lesní inženýrství, Dřevařské inženýrství, Forestry, Water and Landscape Management, Tropical 
Forestry and Agroforestry, Forest Engineering

DOKTORSKÉ STUDIUM: 
Dendrologie a šlechtění lesních dřevin, Hospodářská úprava lesa, Ochrana lesů a myslivost, 
Pěstování lesa, Řízení a ekonomika podniku, Technika a mechanizace v lesním hospodářství

Přijímací řízení: Přihlášky přijímáme prostřednictvím elektronického formuláře  
https://is.czu.cz/prihlaska do 31. března 2016. 
Dny otevřených dveří: 22. – 23. 1. 2016
Více o přijímacích zkouškách a případném prominutí přijímací zkoušky naleznete na  
www.fld.czu.cz
Sledujte nás na Facebooku: www.facebook.com/fld.czu.cz

Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze

 

Kamýcká 1176, 165 21 Praha 6 – Suchdol
Telefon: 224 383 765
tuharska@fzp.czu.cz
www.fzp.czu.cz

NABÍZÍ PRO ROK 2016/2017 STUDIUM V:
BAKALÁŘSKÝCH OBORECH:
■ Aplikovaná ekologie (P, K)
■ Krajinářství (P)
■ Vodní hospodářství (P)
■ Územní plánování (P)
■ Územní technická a správní služba (P, K)
(K - v Praze, Litvínově, Karlových Varech a Březnici)

MAGISTERSKÝCH OBORECH  
V ČESKÉM JAZYCE:
■ Aplikovaná ekologie (P)
■ Ochrana přírody (P, K)
■ Krajinné inženýrství (P)
■ Krajinné a pozemkové úpravy (P)
■ Regionální environmentální správa (P, K)
■ Environmentální modelování (P)
■ Voda v krajině (P)
■ Prostorové plánování (P)

MAGISTERSKÝCH OBORECH V ANGLICKÉM JAZYCE: 
■ Environmental Modelling (P) 
■ Nature Conservation (P) 
■ Landscape Planning (P) 
■ Environmental Geosciences (P)

Fakulta životního prostředí ČZU v Praze

Dny otevřených dveří: 22. 1. – 23. 1. 2016. Přihlášky jsou přijímány pouze formou el. formuláře od 15. 12. 2015  
do 31. 3. 2016 na adrese: http://prijimacky.czu.cz.
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FAPPZ, ČZU v Praze 
Kamýcká 129 
165 21 Praha 6 – Suchdol

El. přihl.: ANO 

www.af.czu.cz

http://prijimacky.czu.cz/

Nabízí BAKALÁŘSKÉ STUDIUM těchto akreditovaných studijních oborů:
PROFESNÍHO ZAMĚŘENÍ: Rostlinná produkce ■ Zahradnictví ■ Zahradní a krajinářské 
úpravy ■ Zahradní a krajinářská architektura ■ Trávníkářství ■ Živočišná produkce 
■ Chov koní ■ Speciální chovy ■ Kynologie ■ Zoorehabilitace a asistenční aktivity se 
zvířaty ■ Ekologické zemědělství ■ Veřejná správa v zemědělství a krajině ■ Rybářství 
a akvaristika.
TEORETICKÉHO ZAMĚŘENÍ: Chovatelství  ■ Pěstování rostlin ■ Produkční a okrasné 
zahradnictví ■ Rozvoj venkova ■ Kvalita produkce ■ Rostlinolékařství ■ Výživa  
a potraviny ■ Ochrana krajiny a využívání přírodních zdrojů ■ Sustainable Use of 
Natural Resources ■ Agriculture and Food.
Pro absolventy bakalářských studijních programů 
nabízíme možnost navazujícího magisterského, případně 
doktorského studia prezenční formou, u vybraných 
oborů i formou kombinovanou.
Dny otevřených dveří: 22. 1. – 23. 1. 2016
Termín podání přihlášek: do 31. 3. 2016
Přijímací zkouška  pro Bc.: 14. - 17. 6. 2016 

pro NMgr.: 9., 10. a 13. 6. 2016

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze

 

V Lázních 3  
159 00 Praha 5 - Malá Chuchle
Telefon:  224 386 001 

 

El. přihl.: ANO 

chuchle@ivp.czu.cz

www.ivp.czu.cz

NABÍZÍ V PROGRAMU „SPECIALIZACE V PEDAGOGICE“ 
TYTO BAKALÁŘSKÉ OBORY:

■ PORADENSTVÍ V ODBORNÉM VZDĚLÁVÁNÍ - prezenční i kombinovaná forma studia
■ UČITELSTVÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ - kombinovaná forma studia
■ UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ - kombinovaná forma studia

DÁLE NABÍZÍ PROGRAMY CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ:
■ UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ 
■ UČITELSTVÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ 
■ VYCHOVATELSTVÍ PRO ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ 

Dny otevřených dveří: 22. – 23. 1. 2016
Termín podání přihlášek (bakalářské obory): do 31. 3. 2016
Přijímací zkoušky (bakalářské obory): 6., 7., 9. a 10. 6. 2016
Další informace: www.ivp.czu.cz 
tel. 224 386 001, e-mail: chuchle@ivp.czu.cz

Institut vzdělávání a poradenství ČZU v Praze

 

Kamýcká 129  
165 21 Praha 6 – Suchdol

Telefon:  224 384 216 
 224 383 218

El. přihl.: ANO 

jiroutkoval@tf.czu.cz

www.tf.czu.cz

TECHNICKÁ FAKULTA České zemědělské univerzity v Praze nabízí zájemcům o studium 
v rámci akreditovaných dvoustupňových studijních programů tříleté bakalářské  
a dvouleté navazující magisterské studium v prezenční i kombinované formě v těchto  
studijních oborech:
■ ZEMĚDĚLSKÁ TECHNIKA
■ SILNIČNÍ A MĚSTSKÁ AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA
■ TECHNIKA A TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ
■ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVEB
■ OBCHOD A PODNIKÁNÍ S TECHNIKOU
■ INFORMAČNÍ A ŘÍDICÍ TECHNIKA V APK
■ INŽENÝRSTVÍ ÚDRŽBY
■  TECHNOLOGY AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING 

(VYUČOVANÝ V AJ)
■ AGRICULTURAL ENGINEERING (VYUČOVANÝ V AJ)

Dny otevřených dveří: 22. a 23. 1. 2016.  
Elektronickou přihlášku ke studiu je třeba podat do 31. března 2016 na http://prijimacky.czu.cz.
Podrobné informace o možnostech studia lze získat na www.tf.czu.cz v sekci Studium.

Technická fakulta ČZU v Praze
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Kolejní 2637/2a 
160 00 Praha 6 Dejvice

Telefon: 224 353 164

info@muvs.cvut.cz

www.muvs.cvut.cz

EKONOMIKA A MANAGEMENT NA ČVUT V PRAZE
BAKALÁŘSKÉ OBORY STUDIJNÍHO PROGRAMU  
EKONOMIKA A MANAGEMENT
■ ŘÍZENÍ A EKONOMIKA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ OBORY PROGRAMU  
ŘÍZENÍ ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ
■ PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ INOVACÍ V PODNIKU

Den otevřených dveří: 13. 1. 2016
Termín pro podání přihlášky: do 31. 3. 2016
Elektronická přihláška: prihlaska.cvut.cz
Masarykův ústav se v rámci akreditovaných bakalářských, navazujících 
magisterských a doktorských programů zaměřuje především na manažersko-
-ekonomické vzdělávání s cílem zvýšit konkurenceschopnost svých absolventů na trhu práce  
a připravit je na reálné prostředí a praxi.  
Absolventi díky svým znalostem a dovednostem najdou perspektivní uplatnění ve vystudovaných  
oborech. Obsahové zaměření studia poskytuje univerzální poznatky, které dovolují pružné  
přizpůsobování absolventů v různých organizacích a zároveň reflektuje aktuální potřeby praxe.

Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze

  

Thákurova 9 
160 00 Praha 6 Dejvice

Telefon:  224 359 826-7 
224 359 836-7

studium@fit.cvut.cz

www.fit.cvut.cz

OBORY BAKALÁŘSKÉHO STUDIJNÍHO  
PROGRAMU INFORMATIKA  
■ Bezpečnost a informační technologie EN
■ Informační systémy a management
■ Počítačové inženýrství
■ Teoretická informatika EN
■  Webové a softwarové inženýrství 

zaměření Počítačová grafika 
zaměření Softwarové inženýrství EN 
zaměření Webové inženýrství EN

■ Znalostní inženýrství EN

OBORY MAGISTERSKÉHO STUDIJNÍHO  
PROGRAMU INFORMATIKA  
■ Návrh a programování vestavných systémů EN
■ Počítačová bezpečnost EN
■ Počítačové systémy a sítě EN
■  Systémové programování 

zaměření Systémové programování 
zaměření Teoretická informatika

■  Webové a softwarové inženýrství 
zaměření Informační systémy a management 
zaměření Softwarové inženýrství 
zaměření Webové inženýrství EN

■ Znalostní inženýrství
EN - tyto obory lze studovat také v anglické formě.

Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze

Dny otevřených dveří: 29. 1. 2016 
Termín podání přihlášek: 31. 3. 2016
Přijímací zkouška pro Bc.: 18. 6. 2016
Přijímací zkouška pro Ing.: 16. 6. 2016 
 

 

Břehová 7 
115 19  Praha 1

Telefon: 224 358 283 
 

faltysova@fjfi.cvut.cz

www.fjfi.cvut.cz 
www.jaderka.cz

MODERNÍ APLIKACE PŘÍRODNÍCH VĚD
■ Matematika ■ Informatika a software ■ Kvantová fyzika ■ Elektronika ■ Lasery  
a iontové svazky ■ Jaderná fyzika ■ Nanotechnologie ■ Matematické modelování  
■ Ekologie ■ Teoretická fyzika ■ Moderní materiály ■ Elementární částice a urychlovače 
■ Kosmický výzkum ■ Jaderná chemie ■ Aplikovaná statistika ■ Optoelektronika  
■ Reaktory a energetika ■ Termojaderná fúze ■ Aplikace v technice, ekonomii,  
medicíně, biologii, umění, ekologii, apod.

Fakulta je výjimečná zvýšeným podílem vědecko-výzkumné činnosti se zapojením studentů (hraniční 
problémy mezi moderní vědou a jejími aplikacemi v technice, medicíně, ekonomii a dalších oborech), 
spoluprací s více než 70 univerzitami a výzkumnými institucemi z více než 45 zemí celého světa  
a poměrně malým počtem studentů (neformální kontakt studentů s jejich pedagogy, plesy, sportovní 
akce, apod.). Studenti jsou schopni velmi rychlé orientace v mezioborové problematice a připraveni 
aplikovat nejnovější poznatky vědy do běžné praxe. Z fakulty odcházejí všestranně připraveni a díky 
velkému zájmu vědeckých ústavů i firem nemají problémy s uplatněním v zaměstnání. 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 2. 2. 2016
PŘIHLÁŠKY: DO 31. 3. 2016 - PRIHLASKA.CVUT.CZ

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze
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FAKULTA 
ELEKTROTECHNICKÁ
Spojujeme elektrotechniku a informatiku

www.fel.cvut.cz

Pojďte
studovat

nejlepší
technickou fakultu

Navštivte nás na DNI OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ  út 26. 1. 2016  √∞ ≈∫≤∑ ∆≠  :-)

Kam po maturitě?

v České republice!

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ

•   perspektivní a zajímavé studium na pomezí techniky 
a medicíny

•   nové špičkově vybavené laboratoře
•   část studia možno realizovat v zahraničí

Bakalářské studijní obory (3 roky)
Studijní program: Biomedicínská a klinická technika

Studijní obory: •   Biomedicínský technik
•   Optika a optometrie
•   Biomedicínská informatika
•   Informační a komunikační 

technologie v lékařství

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví

Studijní obory: •   Fyzioterapie
•   Radiologický asistent
•   Zdravotnický záchranář
•   Zdravotní laborant

Studijní program: Ochrana obyvatelstva

Studijní obory: •   Plánování a řízení krizových 
situací

Zveme Vás na den otevřených dveří, kde 
pro vás bude připraven bohatý program:

5. února 2016
Bližší informace na

e-mail: studijni@fbmi.cvut.cz 
tel.: 224 358 473

http://www.fbmi.cvut.cz

Inzerat_FBMI_KamPoMaturite_11-15_90x130.indd   1 22.11.2015   17:25:19
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 Balkánská, euroasijská 
a středoevropská 

studia

Mezinárodní vztahy

Sociologie a sociální 
antropologie

Americká 
studia 

Německá 
a rakouská studia

Evropská 
studia

Západoevropská studia

Bezpečnostní studia

Mezinárodní 
teritoriální
studia

Politologie
a veřejná politika

Ekonomie
Veřejná 
a sociální 
politika

www.fsv.cuni.cz

Přihlášky do 29. února 2016
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Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové  
Akademika Heyrovského 1203  
500 05 Hradec Králové

Telefon: 495 067 111  
prijimaci.rizeni@faf.cuni.cz, www.faf.cuni.cz

STUDIUM FARMACIE NA UNIVERZITĚ KARLOVĚ  
Odborné studium v důležité oblasti zdravotnictví

STUDIJNÍ PROGRAM FARMACIE - pětileté magisterské studium (Mgr.)

Farmaceut není „jen“ lékárník. Je to odborník s jedinečnou znalostí o léčivech,  
o jejich vývoji, výrobě, kontrole a odborném výdeji. Má tak nezastupitelnou roli  
v systému zdravotní péče.

UPLATNĚNÍ V ČR I ZAHRANIČÍ  
Studium na Farmaceutické fakultě UK plně odpovídá požadavkům Evropské komise  
a absolventi mohou vykonávat povolání ve všech členských státech EU.

Absolvent má rovněž možnost pokračovat v rigorózním řízení (PharmDr.) nebo  
postgraduálním doktorském studiu (Ph.D.).

Farmaceutická fakulta UK je špičkové vědecko-pedagogické pracoviště v rámci  
Univerzity Karlovy i mimo ni. Výsledky vědecké práce, zkušenosti a kvalita našich  
vědců-pedagogů jsou zárukou toho, že se našim studentům dostává nejlepšího  
vzdělání ve všech vyučovaných disciplínách.

Univerzitní město Hradec Králové nabízí nadstandardní zázemí pro vysokoškolské  
studium, příznivou polohu a bohatý kulturní, sportovní i studentský život.

STUDIUM V ZAHRANIČÍ  
V rámci programu ERASMUS+ má fakulta uzavřeny smlouvy s více než 30 partnerskými  
fakultami. Do zemí Evropské unie vyjíždí každoročně na několikaměsíční studijní pobyty  
několik desítek studentů.

Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

■ Lékárenství
■ Klinická farmacie
■ Výzkum a vývoj léčiv

■ Farmaceutický průmysl
■ Zdravotnické školství
■  Léková informační centra

  
 

 
Akademika Heyrovského 1203  
500 05 Hradec Králové

Telefon: 495 067 111 

prijimaci.rizeni@faf.cuni.cz

www.faf.cuni.cz

ZDRAVOTNICKÁ BIOANALYTIKA 
Pro zájemce o práci v klinických laboratořích
■ Zdravotní laborant - tříleté bakalářské studium (Bc.)

■  Odborný pracovník v laboratorních metodách  
- navazující dvouleté magisterské studium (Mgr.)

Zdravotnický bioanalytik se věnuje zpracování a analýze  
biologického materiálu v laboratořích. Výsledky vyšetření  
a odborné vyhodnocení pomáhají v diagnostice, léčbě  
i prevenci pacientů.

Uplatnění v biochemických, analytických, hematologických,  
mikrobiologických, imunologických a histologických  
laboratořích.

Absolvent má rovněž možnost pokračovat v rigorózním  
řízení (RNDr.) nebo postgraduálním doktorském studiu (Ph.D.).

Přihlášky ke studiu do 29. 2. 2016. Přijímací řízení 11. – 15. 6. 2016

Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

■  Vědecko-výzkumná kariéra  
na půdě univerzity, ve  
výzkumných ústavech  
a zahraničních institucích

Přihlášky ke studiu do 29. 2. 2016. 
Přijímací řízení 11. – 15. 6. 2016
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Apolinářská 4, Praha 2, 128 00 
Tel: 224 968 270 
info@adiktologie.cz
www.adiktologie.cz/studium/ 

Klinika adiktologie, 1. lékařská fakulta UK v Praze a VFN v Praze

STAŇTE SE ADIKTOLOGEM, ODBORNÍKEM, KTERÝ DOKÁŽE POMOCI LIDEM OHROŽENÝM ZÁVISLOSTNÍM 
CHOVÁNÍM, A TAKÉ JEJICH BLÍZKÉMU OKOLÍ. ZÍSKEJTE ZNALOSTI O VLIVU NÁVYKOVÝCH LÁTEK NA CHOVÁNÍ LIDÍ, 

JEJICH ZDRAVOTNÍ STAV A ROLI VE SPOLEČNOSTI. ZAPOJTE SE DO VÝZKUMŮ, PROJEKTŮ A STÁŽÍ KLINIKY 
ADIKTOLOGIE A PROPOJUJTE NABYTÉ TEORETICKÉ ZNALOSTI S PRAKTICKÝMI DOVEDNOSTMI.

PŘIHLASTE SE KE STUDIU ADIKTOLOGIE!
www.adiktologie.cz/studium, www.facebook.com/studium.adiktologie

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM ADIKTOLOGIE (3leté, prezenční, kombinované)
■  Absolvent studia získá transdisciplinární teoretické znalosti a dovednosti adiktologického poradce a case managera. Je zaměřen na prevenci, léčbu 

v oblasti užívání návyk. látek i na snižování souvisejících zdravotních škod. Úspěšným ukončením studia absolvent získává kvalifi kaci pro práci ve 
zdravotnictví podle zák. č. 96/2004 Sb.

■  Požadavky pro přijetí: SŠ vzdělání nejlépe humanitního zaměření ukončené maturitní zkouškou

MAGISTERSKÉ STUDIUM ADIKTOLOGIE (2leté, prezenční, kombinované)
■  Absolvent získá teoretické i praktické znalosti ohledně rizik. faktorů užívání návyk. látek: psychosociálních a biomedicínských souvislostí, vývoje 

společnosti a oblasti vymáhání práva. Studenty vybavuje pro počátky výzkumné práce a rozvíjí jejich poradenské dovednosti.
■  Požadavky pro přijetí: absolvent Bc. studijního oboru adiktologie nebo adekvátního minimálně Bc. studijního 

programu na jiné VŠ

DOKTORSKÉ STUDIUM ADIKTOLOGIE (4leté)
■  Jádrem programu je klinický výzkum zaměřený na praxi v oblasti duševního zdraví, výzkum v oblasti veřejného zdraví. Program poskytuje metodolo-

gické vedení k transdisciplinárnímu výzkumu v oboru adiktologie, v kombinaci kvantitativních a kvalitativních výzkumných metod.
■  Požadavky pro přijetí: absolvent Mgr. studijního oboru adiktologie nebo adekvátního minimálně Mgr. studijního programu na jiné VŠ

Studujte u nás!

2016 2017

www.studiumrybarstvi.cz

FROV JU je jedním z nejkomplexnějších pracovišť v Evropě 
s bakalářským, magisterským a doktorským studiem, 
zaměřeným na oblast rybářství a ochranu vod.

Bakalářský studijní obor:
Rybářství 3/p/k
Ochrana vod 3/p

Navazující magisterský studijní obor:
Rybářství a ochrana vod 2/p/k
Fishery and Protection of Waters 2/p/k

Doktorský studijní obor:
Rybářství 4/p/k
Fishery 4/p/k

číslice = počet let studia
p = prezenční
p/k = prezenční/kombinovaný

Den otevřených dveří: 

15.1.2016

15_12_130x90_dod.indd   1 03.12.15   12:49

Jdi na 

hrave.kampomaturite.cz

a začni ještě dnes!
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Vysoká škola ekonomická v Praze, nám. W. Churchilla 4, Praha 3 – Žižkov
CENTRUM PRAHY

Na veletrhu se budou prezentovat:
›	Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU)
›	České vysoké učení technické v Praze (ČVUT)
›	Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE)
›	Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT)
›	Univerzita Karlova v Praze (UK)
›	Pražské umělecké veřejné vysoké školy

Proč na veletrh přijít:
›	stánky univerzit a nabídka oborů dle specializace
	 výhradně pro maturanty:
	 9–12.30 hod. – přírodovědné a technické obory
	 13–16.30 hod. – humanitní a ekonomické obory
›	prezentace oborů vyučovaných v angličtině
›	vstupné zdarma

VELETRH PRAŽSKÝCH 
VEŘEJNÝCH VYSOKÝCH ŠKOL 
STUDY IN PRAGUE

Poprvé v Praze!
Vstupné zdarma!

www.prazske-verejne-vysoke-skoly.cz

SIGILLUM
 UN

IVERSITATIS SCHOLARIUM
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TU
D

II 
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ENSIS

Ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 9 do 16.30 hod.

KPM27_VVS.indd   26 16.12.15   17:47



27veřejné vysoké školyVŠ VysokeSkoly.com

KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? www.mup.cz
Metropolitní univerzita Praha

9091_MUP_Kampan_absolventi-inz-200x17-v2.indd   1 18.12.12   9:54

Bc.   |   Mgr.   |   Ing.   |   PhDr.   |   Ph.D. www.mup.cz

9091_MUP_Kampan_absolventi-inz-200x17-v2.indd   2 18.12.12   9:54

Poprvé v Praze!
Vstupné zdarma!

www.prazske-verejne-vysoke-skoly.cz
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Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze, 
nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3,
Tel: 224095244, prfmv@vse.cz
www.fmv.vse.cz, www.facebook.com/fmvvse, 
www.facebook.com/FMVPridejseknam

STUDIUM V ČEŠTINĚ:
BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY – PREZENČNÍ FORMA STUDIA
■  Cestovní ruch a regionální rozvoj
■  Mezinárodní obchod
■  Mezinárodní studia – diplomacie
■  Podnikání a právo
■  Politologie

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ OBOR – KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA
■  Manažer obchodu

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ OBORY
■  Cestovní ruch
■  Evropská integrace
■  Mezinárodní obchod (akreditace EPAS)
■  Mezinárodní politika a diplomacie
■  Podnikání a právo
■  Politologie

DOKTORSKÉ STUDIJNÍ OBORY 
– PREZENČNÍ A KOMBINOVANÁ (DISTANČNÍ) FORMA STUDIA
■  Evropská studia
■  Mezinárodní obchod
■  Mezinárodní politické vztahy
■  Obchodní a mezinárodní hospodářské právo
■  Politologie

STUDIUM V ANGLIČTINĚ:
BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY
■  IBB – International Business (ibb.vse.cz)
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ OBORY
■  EGEI – Economics of Globalisation and European Integration 

(Erasmus Mundus, egei.vse.cz)
■ IDS – International and Diplomatic Studies (ids.vse.cz)
■  IB – International Business – Central European Business Realities 

(akreditace EPAS, ib.vse.cz)

DOKTORSKÉ STUDIJNÍ OBORY – PREZENČNÍ A KOMBINOVANÁ 
(DISTANČNÍ) FORMA STUDIA
■  International Business
■  Commercial and International Economic Law
■  International Political Relations
■  European Studies
■  Political Science

PROGRAM TYPU MBA
■  MAE – Master Management et Administration des Entreprises 

(iftg.vse.cz)

Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze

Uzávěrky přihlášek
Bc. a Ing.: 30. 4. 2016, PhD: 15. 5. 2016
Den otevřených dveří: 30. 1. 2016

    

Fakulta managementu VŠE v Praze, Jarošovská 1117/II, 377 01 Jindřichův Hradec
Telefon: 384 417 200
info@fm.vse.cz, jirkova@fm.vse.cz, www.fm.vse.cz
Elektronická přihláška: ANO

ZÍSKEJTE ZNALOSTI PRO PRAXI NA FAKULTĚ MANAGEMENTU V PREZENČNÍ ČI KOMBINOVANÉ FORMĚ STUDIA
Fakulta managementu v Jindřichově Hradci je jedinou mimopražskou fakultou Vysoké školy ekonomické v Praze. Poskytuje vzdělání 
v bakalářském, navazujícím magisterském i doktorském stupni studia v oboru MANAGEMENT. Studium probíhá v denní i kombinované formě.

PROČ STUDOVAT FAKULTU MANAGEMENTU VŠE:
■  Zázemí největší a nejstarší české ekonomicko-manažerské vysoké školy

Od roku 2008 se VŠE nepřetržitě umisťuje v respektovaném žebříčku Eduniversal mezi třemi nejlepšími školami v oblasti Východní Evropy, 
škola je držitelem certifi kátů ECTS Label a Diploma Supplement Label.

■  Kvalitní vzdělání ve všech třech stupních vysokoškolského studia
FM VŠE poskytuje vzdělání v bakalářském, magisterském i doktorském stupni studia v prezenční i kombinované formě.

■  Nastavení studia podle potřeb studenta
Od zimního semestru 2011/2012 Fakulta managementu přešla na modulární strukturu studia.

■  Vysoká míra uplatnění absolventů v praxi
Dlouhodobě se daří dosahovat stavu, kdy absolventi fakulty nacházejí zaměstnání ihned po ukončení studia.

■  Široké možnosti studia v zahraničí
VŠE spolupracuje s více než 200 partnerskými univerzitami čtyř kontinentů a je členem mezinárodních organizací a sítí vysokých škol 
(CEMS, PIM).

■  Nové knihovnické a informační centrum a zmodernizované koleje
Studentům je k dispozici nové Knihovnické a informační centrum.
Pět minut chůze od školy se nachází zmodernizované koleje s dostatečnou kapacitou.

■  Studium v domácí a přátelské atmosféře v Jindřichově Hradci
Studenti fakulty oceňují především „rodinný” charakter školy a vstřícnost zaměstnanců.
Společenské a sportovní aktivity lze provozovat nejen v rámci Univerzitního sportovního 
klubu, ale například i v divadelním spolku.

Další informace naleznete na webu www.fm.vse.cz

Fakulta managementu Vysoké školy ekonomické v Praze, Jindřichův Hradec
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Přírodovědecká fakulta
Masarykovy univerzity

56 bakalářských a 60 magisterských oborů
Zapojíme vás do výzkumu i jeho aplikací

Navštivte dny otevřených dveří: 
čtvrtek 17. 9. 2015, 900–1300

sobota 23. 1. 2016, 900–1300

úterý 26. 1. 2016, 900–1300

Finanční a pojistná matematika
Analytický chemik – manažer chemické laboratoře
Nanotechnologie – aplikovaná fyzika
Aplikovaná geografie a geoinformatika
Chemoinformatika a bioinformatika
Lékařská genetika a molekulární diagnostika
Ekologická a evoluční biologie
Geologie aplikovaná a environmentální
Ekotoxikologie
Astrofyzika
Biofyzika
Biochemie
Antropologie

Kombinace se zaměřením na vzdělávání viz
www.ucitseucit.cz
Všechny obory najdete na 
http://www.sci.muni.cz/cz/PriBc

„Přijďte studovat do nejmodernějšího 
vědecko-výzkumného areálu v naší zemi.“

„V éře masovosti vzdělávání je pro nás 
prioritou osobní přístup ke studentům.“

Doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr., 
děkan Přírodovědecké fakulty MU

Uzávěrka přihlášek k bakalářskému studiu: 29. února 2016. Kontakt: studijni@sci.muni.cz, prihlaska@muni.cz.
Najdete nás na webu: sci.muni.cz a na facebooku: https://www.facebook.com/FacultyofScienceMU.

Foto: Oliver Staša

Foto: Oliver Staša

  

Poříčí 7, 603 00 Brno
Telefon: 549 494 864, 549 493 254
prijimacky@ped.muni.cz, www.ped.muni.cz
Elektronická přihláška: ANO

VĚŘÍTE, ŽE ZÍSKÁVÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ ZKUŠENOSTÍ, NÁVYKŮ, DOVEDNOSTÍ A ZNALOSTÍ MÁ SMYSL? 
ŽE KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ JE ZÁKLADNÍM STAVEBNÍM KAMENEM KAŽDÉHO KULTURNÍHO NÁRODA? 
MY ANO! A PRÁVĚ PROTO PATŘÍ PEDAGOGICKÁ FAKULTA MU K NEJÚSPĚŠNĚJŠÍM PEDAGOGICKÝM FAKULTÁM 
V ČESKÉ REPUBLICE.

■ Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity nabízí široké spektrum studijních oborů v bakalářském, magisterském 
a doktorském studiu. Hlavním úkolem fakulty je příprava a výchova učitelů pro 1. a 2. stupeň základní školy, v některých oborech 
i pro střední školy. Vedle učitelských programů realizuje fakulta studium speciální a sociální pedagogiky. Skladbu studijních 
programů doplňuje celoživotní vzdělávání, které svými doplňujícími, rozšiřujícími, specializačními 
a rekvalifi kačními programy i krátkodobými kurzy reaguje na poptávku pedagogické praxe.

■ Bakalářské, magisterské, navazující magisterské a celoživotní programy poskytují ucelený systém přípravy učitelů pro 
mateřské školy a učitelů pro 1. a 2. stupeň základních a středních škol.

■ Aktuální informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2016/2017 vč. důležitých termínů a nabídky studijních 
programů a oborů na www.ped.muni.cz/studium/pro-uchazece-o-studium/ Přihlášky se podávají výhradně elektronicky na 
adrese http://is.muni.cz/prihlaska/

TERMÍNY PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY:

1. 11. 2015 – 29. 2. 2016 pro bakalářské a magisterské studijní programy 
1. 2. 2016 – 30. 4. 2016 pro navazující magisterské programy

Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita

  

Botanická 68a, 602 00 Brno
Telefon/fax: 549 491 818, 549 491 820
studijni@fi .muni.cz, www.fi .muni.cz
Elektronická přihláška: ANO

Fakulta informatiky nabízí studium v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních 
programech v mnoha oborech
Bakalářský studijní program Informatika
■ Matematická informatika
■ Paralelní a distribuované systémy
■ Počítačové systémy a zpracování dat
■ Počítačové sítě a komunikace
■ Počítačová grafi ka a zpracování obrazu
■ Programovatelné technické struktury
■ Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka  

Bakalářský studijní program Aplikovaná informatika
■ Aplikovaná informatika
■ Bioinformatika
■ Informatika ve veřejné správě
■ Sociální informatika
■ Grafi cký design /specializace/

Bakalářský studijní program Informatika a druhý obor
■ Informatika a druhý obor

Přihlášky se podávají elektronicky na adrese http://is.muni.cz/prihlaska/ nejpozději do 29. 2. 2016.
Dny otevřených dveří: 21. 1., 27. 1. a 2. 2. 2016. Podrobnosti viz www.fi .muni.cz/admission/dod

Fakulta informatiky, Masarykova univerzita
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Přírodovědecká fakulta
Masarykovy univerzity

56 bakalářských a 60 magisterských oborů
Zapojíme vás do výzkumu i jeho aplikací

Navštivte dny otevřených dveří: 
čtvrtek 17. 9. 2015, 900–1300

sobota 23. 1. 2016, 900–1300

úterý 26. 1. 2016, 900–1300

Finanční a pojistná matematika
Analytický chemik – manažer chemické laboratoře
Nanotechnologie – aplikovaná fyzika
Aplikovaná geografie a geoinformatika
Chemoinformatika a bioinformatika
Lékařská genetika a molekulární diagnostika
Ekologická a evoluční biologie
Geologie aplikovaná a environmentální
Ekotoxikologie
Astrofyzika
Biofyzika
Biochemie
Antropologie

Kombinace se zaměřením na vzdělávání viz
www.ucitseucit.cz
Všechny obory najdete na 
http://www.sci.muni.cz/cz/PriBc

„Přijďte studovat do nejmodernějšího 
vědecko-výzkumného areálu v naší zemi.“

„V éře masovosti vzdělávání je pro nás 
prioritou osobní přístup ke studentům.“

Doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr., 
děkan Přírodovědecké fakulty MU

Uzávěrka přihlášek k bakalářskému studiu: 29. února 2016. Kontakt: studijni@sci.muni.cz, prihlaska@muni.cz.
Najdete nás na webu: sci.muni.cz a na facebooku: https://www.facebook.com/FacultyofScienceMU.

Foto: Oliver Staša

Foto: Oliver Staša

Přírodovědecká fakulta
Masarykovy univerzity

56 bakalářských a 60 magisterských oborů
Zapojíme vás do výzkumu i jeho aplikací

Navštivte dny otevřených dveří: 
čtvrtek 17. 9. 2015, 900–1300

sobota 23. 1. 2016, 900–1300

úterý 26. 1. 2016, 900–1300

Finanční a pojistná matematika
Analytický chemik – manažer chemické laboratoře
Nanotechnologie – aplikovaná fyzika
Aplikovaná geografie a geoinformatika
Chemoinformatika a bioinformatika
Lékařská genetika a molekulární diagnostika
Ekologická a evoluční biologie
Geologie aplikovaná a environmentální
Ekotoxikologie
Astrofyzika
Biofyzika
Biochemie
Antropologie

Kombinace se zaměřením na vzdělávání viz
www.ucitseucit.cz
Všechny obory najdete na 
http://www.sci.muni.cz/cz/PriBc

„Přijďte studovat do nejmodernějšího 
vědecko-výzkumného areálu v naší zemi.“

„V éře masovosti vzdělávání je pro nás 
prioritou osobní přístup ke studentům.“

Doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr., 
děkan Přírodovědecké fakulty MU

Uzávěrka přihlášek k bakalářskému studiu: 29. února 2016. Kontakt: studijni@sci.muni.cz, prihlaska@muni.cz.
Najdete nás na webu: sci.muni.cz a na facebooku: https://www.facebook.com/FacultyofScienceMU.

Foto: Oliver Staša

Foto: Oliver Staša

KPM27_VVS.indd   29 16.12.15   17:47



30 veřejné vysoké školy

KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? www.mup.cz
Metropolitní univerzita Praha

9091_MUP_Kampan_absolventi-inz-200x17-v2.indd   1 18.12.12   9:54

Bc.   |   Mgr.   |   Ing.   |   PhDr.   |   Ph.D. www.mup.cz

9091_MUP_Kampan_absolventi-inz-200x17-v2.indd   2 18.12.12   9:54

ec
o

n.
m

un
i.

cz

40 % absolventů nalezne 

práci do dvou měsíců 

po ukončení studia

bohatý stipendijní program, 

kontakt s praxí a zajímavé 

studijní obory

72 partnerských univerzit, 

na kterých můžete získat 

zahraniční zkušenost

Zúčastněte se již teď zajímavých projektů pro studenty středních škol:

Seminář ekonomických mozků: korespondenční soutěž o eknomii 

Bohatství země: multioborová soutěž o přírodních zdrojích 

Touch Econ: vysokoškolská ekonomie už na střední škole

Vítězové soutěží budou přijati ke studiu bez přijímacích zkoušek.

práci do dvou měsíců 

po ukončení studia

kontakt s praxí a zajímavé 

studijní obory

na kterých můžete získat 

zahraniční zkušenost

Zúčastněte se již teď zajímavých projektů pro studenty středních škol:

bohatý stipendijní program, 

kontakt s praxí a zajímavé 

72 partnerských univerzit, 

na kterých můžete získat kontakt s praxí a zajímavé na kterých můžete získat 

Zúčastněte se již teď zajímavých projektů pro studenty středních škol:

40 % absolventů nalezne bohatý stipendijní program, 

kontakt s praxí a zajímavé kontakt s praxí a zajímavé 

Zúčastněte se již teď zajímavých projektů pro studenty středních škol:

Studuj ekonomii 
na Masarykově univerzitě v Brně
Studuj ekonomii
na Masarykově univerzitě v Brně

 www.studujnaesf.cz
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72 partnerských univerzit, 
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zahraniční zkušenost

Zúčastněte se již teď zajímavých projektů pro studenty středních škol:

Seminář ekonomických mozků: korespondenční soutěž o eknomii 

Bohatství země: multioborová soutěž o přírodních zdrojích 

Touch Econ: vysokoškolská ekonomie už na střední škole

Vítězové soutěží budou přijati ke studiu bez přijímacích zkoušek.

Studuj ekonomii 
na Masarykově univerzitě v Brně

 www.studujnaesf.cz

 
 

Univerzitní kampus
Kamenice 753/5
625 00 BRNO
Telefon:  549 49 1111

549 49 1305
studijni@med.muni.cz 
www.med.muni.cz

LÉKAŘSKÁ FAKULTA NABÍZÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 OBORY
MAGISTERSKÉ 
■ Všeobecné lékařství a Zubní lékařství

BAKALÁŘSKÉ 
■ Fyzioterapie ■ Optika a optometrie ■ Ortoptika 
■ Nutriční terapeut ■ Radiologický asistent ■ Zdravotní laborant 
■ Zdravotnický záchranář ■ Všeobecná sestra ■ Porodní asistentka

Podání elektronické přihlášky od 1. 11. 2015 do 29. 2. 2016
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 16. 1. 2016 a 20. 1. 2016

Více informací o přijímacím řízení najdete na http://med.muni.cz/uchazeci/  
anebo http://www.med.muni.cz/index.php?id=28

Masarykova univerzita, Lékařská fakulta 

 
  

Palackého tř. 1946/1
612 42 Brno-Královo Pole

Telefon: 541 562 796  
fvhe@vfu.cz 
http://fvhe.vfu.cz 

■  Chcete studovat perspektivní obory? Chcete se stát odborníky v oblasti veterinární 
hygieny, bezpečnosti potravin, veterinární medicíny a welfare zvířat? Máte zájem 
o ekologii a ochranu zvířat? Rádi se bavíte a sportujete? 

■  Nabízíme Vám studium v moderních posluchárnách a špičkově vybavených cvičebnách 
a laboratořích, ubytování na kolejích a také největší krytou sportovní plochu ve městě. 

STUDIUM PROGRAMU VETERINÁRNÍ HYGIENA A EKOLOGIE V OBORECH: 

■  MAGISTERSKÝ: Veterinární hygiena a ekologie - 6 let (MVDr.) 
■  BAKALÁŘSKÝ:  Bezpečnost a kvalita potravin - 3 roky (Bc.) i v komb. formě

 Ochrana zvířat a welfare - 3 roky (Bc.)
■  NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ: Bezpečnost a kvalita potravin - 2 roky (Mgr.) 

 Ochrana zvířat a welfare - 2 roky (Mgr.)
■  DOKTORSKÝ:  Veterinární hygiena a ekologie - 4 roky (Ph.D.) 

 i v kombinované formě 
Přijďte se podívat: Den otevřených dveří 29. 1. 2016. 
Přijímací řízení: http://fvhe.vfu.cz
V akademickém roce 2016/2017 bude zahájena výuka nového bakalářského 
studijního programu v oboru ”Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii“.

Fakulta veterinární hygieny a ekologie VFU Brno 

 
 

Zemědělská 3
613 00 Brno

Telefon: 545 134 006

studpri@mendelu.cz. 

www.ldf.mendelu.cz

…..proč právě LDF?
Uplatnitelnost – studujte pro praxi ■ ŠLP Křtiny 10 000 ha vlastního lesa ■ Studentský časopis LEF 
– možnost sebeprezentace ■ Spolek posluchačů LDF – kvalitně strávený volný čas ■ Trubači LDF 
– největší a nejlepší hudební těleso v ČR ■ Tvůrčí činnost – vlastní dílny ■ Rozvinutá mezinárodní 
spolupráce – více než 70 univerzit na celém světě ■ Získání praktických zkušeností v rozvojovém 
světě – off  shore campy v Jemenu, Nikaragui, Zambii
Lesnická a dřevařská fakulta patří k hlavním institucím univerzitní výuky, výzkumu, vývoje a expertní 
činnosti v oblastech lesnictví, krajinářství, arboristiky, lesnické a dřevařské technologie, zpracování 
a využití dřeva, nábytkářství a designu nábytku. Naše fakulta je součástí Mendelovy univerzity v Brně, 
jejíž tradice veřejné vysoké školy sahá až do roku 1919.

NEZAPOMEŇ se nikde a rychle si podej přihlášku http://is.mendelu.cz/prihlaska/....
BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
STUDIJNÍ PROGRAM OBOR
Dřevařství Dřevařství
Krajinářství Krajinářství
Lesnictví Hospodaření s přírodními zdroji tropických a subtropických oblastí
 Lesnictví
Arboristika Arboristika
Nábytek Tvorba a výroba nábytku
Design nábytku Design nábytku
Stavby na bázi dřeva Stavby na bázi dřeva

Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 29. 1. 2016
Termín podání přihlášek: do 31. 3. 2016
Přijímací zkoušky: 1. – 9. 6. 2016 
Elektronická přihláška: ANO
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Studijní oddělení AF MENDELU
Zemědělská 1
613 00 Brno
Telefon:  545 133 008 

agro@mendelu.cz
www.af.mendelu.cz
www.vykrocte.cz

Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně
OBORY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA (Bc.):
■ Agrobyznys ■ Agroekologie ■ Fytotechnika ■ Molekulární biologie a biotechnologie ■ Odpadové  
hospodářství (+K) ■ Pozemkové úpravy a ochrana půdy ■ Provoz techniky ■ Rostlinolékařství  
■ Technologie potravin ■ Všeobecné zemědělství (+K) ■ Zootechnika ■ General Agriculture (AJ) 

OBORY NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA (Ing.):
■ Agrobyznys ■ Agroekologie ■ Automobilová doprava ■ Biotechnologie rostlin ■ Ekotrofologie  
■ Fytotechnika ■ Chov koní a agroturistika ■ Jakost a zdravotní nezávadnost potravin ■ Krmivářství  
■ Provoz techniky ■ Rostlinolékařství ■ Rozvoj venkova ■ Rybářství a hydrobiologie  
■ Technologie a management odpadů (+ K) ■ Technologie potravin ■ Zemědělské inženýrství (+K)
■ Zootechnika ■ Živočišné biotechnologie (+ K) ■ Agricultural Engineering (AJ)
Vysvětlení zkratek v závorce: + K = obor je vyučován i v kombinované formě, AJ = v anglickém jazyce

Úspěšní studenti bakalářských a navazujících magisterských oborů mohou pokračovat následně  
i v doktorském studiu a získat titul Ph.D.
Dny otevřených dveří: 8. ledna 2016, 22. ledna 2016, 5. února 2016  
vždy v 10 hod. v posluchárně Q 01.
Nabízíme: tradiční i nové studijní obory v širokém rozpětí, profesionální 
přístup, spojení s praxí a komerční sférou vč. mezinárodní spolupráce, 
moderní výukové a experimentální zázemí (např. skleníky, fytotrony,  
dva vlastní pivovary a potravinářské poloprovozy, zkušebnu vozidel,  
stáje s hospodářskými zvířaty)
Přihlášky ke studiu: do 31. března 2016 (http:// prihlaska.mendelu.cz)

  
 

Studijní oddělení ZF MENDELU
Valtická 337 
691 44 Lednice
Telefon: 519 367 225 
fax: 519 367 222
info@zf.mendelu.cz
www.zf.mendelu.cz (oficiální web) 

www.zahradnickafakulta.cz  
(pro uchazeče o studium)

Zahradnická fakulta MENDELU se sídlem v Lednici je institucí s nejdelší tradicí zahradnického výzkumu 
a vzdělávání v České republice. Uskutečňuje vysokoškolské studium v celé šíři zahradnických oborů a na 
všech jeho úrovních, v denní i kombinované formě. Svým studentům nabízí moderní posluchárny, labo-
ratoře, skleníky či rozsáhlou oborovou knihovnu. A to vše se odehrává v inspirujícím prostředí unikátní 
komponované krajiny Lednicko-valtického areálu.

OBORY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA (Bc.):
■ Zahradnictví (3PK) ■  Vinohradnictví a vinařství (3PK) ■ Jakost rostlinných potravinových zdrojů (3P) 
■ Zahradní a krajinářská architektura (4P) ■ Zahradní a krajinářské realizace (3P) 
OBORY MAGISTERSKÉHO STUDIA (NMgr.):
■ Zahradnictví (2PK) ■ Řízení zahradnických technologií (2PK) ■ Zahradní a krajinářská architektura (2P) 
■ Management zahradních a krajinářských úprav (2P) 
■ International Master of Horticulture Science (2PEng) 
Vysvětlení zkratek v závorce: např. 3PK – 3 roky studia v Prezenční  
i Kombinované formě.  
Eng – výuka v angličtině (Joint Degree – Nitra, Krakow, Lednice).

Dny otevřených dveří: 27. ledna a 24. února 2016,   
vždy v 10:30 hod., aula ZF MENDELU, Lednice. 
Přihlášky ke studiu:  20. března 2016 (Bc.)  
a do 20. května 2016 (NMgr.).

Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně

      

Studijní oddělení ICV MENDELU:
Zemědělská 5
613 00  Brno
Tel.: 545 135 208

iva.urbankova@mendelu.cz  
www.icv.mendelu.cz 

Elektronická přihláška: ANO

Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně
Vysokoškolský ústav Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně se zaměřuje na 
výuku vybraných bakalářských stud.programů a navazujícího magisterského stud.programu v oblasti 
pedagogických a technicko-ekonomických disciplín. V rámci dalšího vzdělávání organizujeme pro 
studenty i veřejnost odborné, jazykové a zájmové kurzy a semináře. Studentům jsou zdarma k dispozici 
profesionální služby Poradenského centra - studijní, kariérové a psychologické poradenství. Díky od-
borné a pedagogické erudici našich akademických pracovníků nabízíme studentům kvalitní a zajímavé 
studium a dobré uplatnění v praxi. 

Proč studovat na VÚ ICV MENDELU
■ Časté praxe během studia ve školách a firmách ■ Podpora nadaných studentů 
■ Kvalifikovaný, vstřícný a sehraný tým pedagogů ■ Prezenční i kombinovaná forma studia  
■ Možnost zahraničních studijních pobytů a stáží

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY
■ Učitelství odborných předmětů
■ Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku
■ Technické znalectví a pojišťovnictví

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ OBOR
■ Technické znalectví a expertní inženýrství

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 26. 1. 2016 a 12. 2. 2016
PŘIHLÁŠKY KE STUDIU (všechny stud. obory): do 15. 4. 2016
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Potřebujete rychlou orientaci před přijímacími 
zkouškami? Stáhněte si zdarma e-booky  
se všemi důležitými informacemi na  
www.KamPoMaturite.cz/e-booky.

 

Třída Generála Píky 2005/7 
613 00 Brno - Černá Pole

Telefon: 545 136 121

studijni.frrms@mendelu.cz

www.frrms.mendelu.cz

10+1 DŮVOD PROČ FRRMS
Dynamická, progresivní fakulta ■ Zázemí univerzity s více než 90letou tradicí ■ Studium všech  
programů v češtině i v angličtině ■ Velký důraz na praxi a jazykovou vybavenost ■ Široké spektrum  
možností zahraničních pobytů ■ Kvalitní a komplexní vzdělání s vynikajícím uplatněním absolventů  
v ČR i v zahraničí ■ Individuální a vstřícný přístup ke studentům ■ Možnost podílet se na fungování  
fakulty ■ Moderní a nadstandardně vybavené výukové prostory ■ Koleje pro dojíždějící studenty přímo  
v budově fakulty ■ Odvážná a neodolatelná barva fakulty.

FRRMS MENDELU nabízí studentům ucelené jak bakalářské, tak i navazující magisterské studium celkem 
v osmi studijních programech, z nichž 4 programy jsou vyučovány v českém a čtyři v anglickém jazyce. 
Právě možnost studia všech studijních programů i v angličtině zvyšuje zájem o studium na fakultě, která 
toto nabízí jako jediná na Mendelově univerzitě v Brně.

STUDIJNÍ PROGRAMY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA (Bc.):
■ Regionální rozvoj ■ Regional development
■ Mezinárodní teritoriální studia ■ International territorial studies

STUDIJNÍ PROGRAMY MAGISTERSKÉHO STUDIA (Ing.):
■ Regionální rozvoj  ■ Regional development
■ Mezinárodní teritoriální studia ■ International territorial studies

Dny otevřených dveří: 15. 1. 2016, 29. 1. 2016 a 12. 2. 2016. 
Přihlášky ke studiu: do 1. 5. 2016.  Přijímací řízení na: www.frrms.mendelu.cz

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně
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Zázemí

moderní

fakulty

Podpora

podnikání

studentů

Moderní vybavení 
poslucháren, š

IT technologie, 
specializované 

laboratoře, on-line 
přednášky. Výuka 
probíhá v jednom 

univerzitním kampusu.

pičkové 

Možnost zapojení 
do firemního 

konzultačního programu 
INPROFO.

Ocenění úspěšných 
projektů studentů 

a absolventů.

Mezinárodní 

prostředí

Možnost absolvovat 
až rok studia 

na zahraničních 
universitách, zapojení 
do on-line výukových 
projektů ve spolupráci 

se zahraničními partnery.

Výukové přístupy 
založené na kombinaci 
teorie a praxe, využití 
špičkového know-how
a efektivních metod, 

rozvíjející manažerské 
a podnikatelské 

kompetence.

Důraz na praxi a možnost 
stáží.  Široká možnost 

spolupráce s podnikovou 
sférou v řadě odvětví. 

Perspektiva

uplatnění

PROČ

FAKULTA

PODNIKATELSKÁ?

Výuka

a poznání

PODNIKATELKU

DĚLÁŠ 

TY!

w w w . f a k u l t a p o d n i k a t e l s k a . c z

Bakalářské studijní obory

Magisterské studijní obory

Doktorský studijní obor

Ekonomika a procesní management
Ekonomika podniku
Manažerská informatika
Účetnictví a daně

European Business and Finance* 
Informační management
Podnikové finance a obchod
Řízení a ekonomika podniku
Účetnictví a finanční řízení podniku

Řízení a ekonomika podniku

* studium v oboru European Business and Finance je zpoplatněno
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  VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební

Bakalářský studijní program  
STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ 
v prezenční i kombinované formě studia 
(délka studia 4 roky) s obory:
■ Geotechnika
■ Městské inženýrství
■ Stavební hmoty a diagnostika staveb
■ Dopravní stavby
■ Konstrukce staveb
■ Prostředí staveb
■ Příprava a realizace staveb
■ Dopravní inženýrství
■ Building Structures (studium v AJ)

Absolventi tohoto programu mohou pokračovat  
v navazujícím magisterském programu  
STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ  
(doba studia 1,5 roku) se studijními obory:
■ Geotechnika
■ Městské stavitelství a inženýrství
■ Stavební hmoty a diagnostika staveb
■ Dopravní stavby
■ Konstrukce staveb
■ Prostředí staveb
■ Provádění staveb
■ Dopravní inženýrství
■ Průmyslové a pozemní stavitelství

Bakalářský studijní program  
ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ pouze v prezenční formě 
studia se studijním oborem stejného názvu.
Absolventi tohoto programu mohou pokračovat v navazujícím  
magisterském studijním programu a oboru ARCHITEKTURA  
A STAVITELSTVÍ (doba studia 2 roky) nebo ve studijních oborech 
navazujícího magisterského studijního programu STAVEBNÍ 
INŽENÝRSTVÍ.

Den otevřených dveří je pořádán 22. 1. 2016 v areálu fakulty  
na ul. L. Podéště 1875/17 v Ostravě-Porubě.
Přihláška ke studiu je na adrese http://prihlaska.vsb.cz. Podává se  
do 31. 3. 2016.
  
Spolu s přihláškou  
musí být uhrazen 
i administrativní 
poplatek.
Podmínky přijetí 
ke studiu a další 
informace jsou 
k nahlédnutí na
www.fast.vsb.cz.

FAKULTA STAVEBNÍ VŠB-TU OSTRAVA NABÍZÍ STUDIUM  
V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH PROGRAMECH: 

STUDUJTE NA FBI - PERSPEKTIVNÍ FAKULTĚ S VYSOKOU
UPLATNITELNOSTÍ ABSOLVENTŮ V PRAXI

Fakulta bezpečnostního inženýrství nabízí studium unikátních civilních oborů 
zaměřených na bezpečnost a požární ochranu. Pro akademický rok 2016/2017 nabízí 

prezenční i kombinovanou formu studia

VE ČTYŘLETÝCH BAKALÁŘSKÝCH OBORECH (TITUL Bc.)
■ BEZPEČNOST PRÁCE A PROCESŮ
■ TECHNICKÁ BEZPEČNOST OSOB A MAJETKU
■ TECHNIKA POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI PRŮMYSLU
■ HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

Po úspěšném absolvování lze pokračovat v magisterských navazujících
studijních programech fakulty. Absolventům je udělen titul Ing.

Kombinovanou formu studia zajišťuje i v konzultačním středisku v Praze 
a Lázních Bohdaneč.

Uplatnění absolventů: hasičský záchranný sbor, policie a ostatní 
složky integrovaného záchranného systému, orgány státní správy 
a samosprávy, projekční organizace, bezpečnostní služby velkých 
podniků, pojišťovny a další instituce i ve sféře soukromého podnikání.

Přihlášku ke studiu lze podat elektronickou formou prostřednictvím formulářů dostupných 
na www stránkách univerzity do 30. 4. 2016.

STUDUJTE NA FBI - PERSPEKTIVNÍ FAKULTĚ S VYSOKOUSTUDUJTE NA FBI - PERSPEKTIVNÍ FAKULTĚ S VYSOKOU
UPLATNITELNOSTÍ ABSOLVENTŮ V PRAXIUPLATNITELNOSTÍ ABSOLVENTŮ V PRAXI

Fakulta bezpečnostního inženýrství nabízí studium unikátních civilních oborů Fakulta bezpečnostního inženýrství nabízí studium unikátních civilních oborů Fakulta bezpečnostního inženýrství nabízí studium unikátních civilních oborů 
zaměřených na bezpečnost a požární ochranu. Pro akademický rok 2016/2017 nabízí zaměřených na bezpečnost a požární ochranu. Pro akademický rok 2016/2017 nabízí 

prezenční i kombinovanou formu studiaprezenční i kombinovanou formu studia

VE ČTYŘLETÝCH BAKALÁŘSKÝCH OBORECH (TITUL Bc.)VE ČTYŘLETÝCH BAKALÁŘSKÝCH OBORECH (TITUL Bc.)
■ BEZPEČNOST PRÁCE A PROCESŮ
■ TECHNICKÁ BEZPEČNOST OSOB A MAJETKU
■ TECHNIKA POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI PRŮMYSLU■ TECHNIKA POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI PRŮMYSLU
■ HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

Po úspěšném absolvování lze pokračovat v magisterských navazujícíchPo úspěšném absolvování lze pokračovat v magisterských navazujících
studijních programech fakulty. Absolventům je udělen titul Ing.studijních programech fakulty. Absolventům je udělen titul Ing.

Kombinovanou formu studia zajišťuje i v konzultačním středisku v Praze Kombinovanou formu studia zajišťuje i v konzultačním středisku v Praze 
a Lázních Bohdaneč.

Uplatnění absolventů: hasičský záchranný sbor, policie a ostatní  hasičský záchranný sbor, policie a ostatní 
složky integrovaného záchranného systému, orgány státní správy složky integrovaného záchranného systému, orgány státní správy 
a samosprávy, projekční organizace, bezpečnostní služby velkých a samosprávy, projekční organizace, bezpečnostní služby velkých 
podniků, pojišťovny a další instituce i ve sféře soukromého podnikání.podniků, pojišťovny a další instituce i ve sféře soukromého podnikání.

Přihlášku ke studiu lze podat elektronickou formou prostřednictvím formulářů dostupných Přihlášku ke studiu lze podat elektronickou formou prostřednictvím formulářů dostupných 
na www stránkách univerzity do 30. 4. 2016.
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Držíme ti místo

PREZENČNÍ BAKALÁŘSKÉ A MAGISTERSKÉ STUDIUM
Studium na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava lze absolvovat ve tříletých 
bakalářských a dvouletých navazujících magisterských studijních programech.

EKONOMIKA A MANAGEMENT • Ekonomika podniku • Marketing a obchod
• Management • Účetnictví a daně

HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA • Ekonomická žurnalistika
• Eurospráva • Finance • Národní hospodářství • Regionální rozvoj
• Veřejná ekonomika a správa

SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA  
• Informatika v ekonomice

KOMBINOVANÉ BAKALÁŘSKÉ 
STUDIUM
• Ekonomika podniku • Veřejná ekonomika 
 a správa

• na tradiční fakultě s širokou nabídkou studijních oborů
• na studijních pobytech na 90 světových univerzitách
• na firemních stážích během studia

Držíme ti místo
 na tradiční fakultě s širokou nabídkou studijních oborů
 na studijních pobytech na 90 světových univerzitách
na firemních stážích během studia

Den 
otevřených dveří

23.1.2016

Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, www.drzimetimisto.cz
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17. listopadu 15/2172
708 33 Ostrava – Poruba
Telefon:  597 325 552 
monika.barcova@vsb.cz
www.fmmi.vsb.cz/
www.facebook.com/
fmmiostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

 CHCETE ZÍSKAT KVALITNÍ TECHNICKÉ VZDĚLÁNÍ, 
KTERÉMU PATŘÍ BUDOUCNOST? STUDUJTE NA FMMI !
Pro akademický rok 2016/2017 nabízí FMMI studium v bakalářských studijních programech: 
■ METALURGICKÉ INŽENÝRSTVÍ
■ MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ
■ PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ
■ EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PRŮMYSLOVÝCH SYSTÉMŮ

Zaujaly Vás studijní programy na FMMI?  
S podrobnou charakteristikou jednotlivých studijních programů  a oborů se můžete seznámit na 
www.fmmi.vsb.cz/cs/uchazeci/informace-a-podklady-pro-prijimaci-rizeni/.
Po úspěšném absolvování lze pokračovat v magisterských navazujících studijních programech fakulty 
a získat titul Ing. 

Navštivte  Den otevřených dveří FMMI  dne 27. 1. 2016 v areálu VŠB -TUO v Ostravě - Porubě.

Přihlášku ke studiu lze podat elektronickou formou prostřednictvím formulářů dostupných na  
www.vsb.cz/cs/ do 30. 4. 2016.

       

17. listopadu 15/2172
708 33 Ostrava – Poruba
Telefon:  597 321 221 

(4122, 3107) 
vladimira.siroka@vsb.cz
www.fs.vsb.cz, 
www.facebook.com/fsostrava, 
www.youtube.com/fsostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní

STUDUJTE STROJNÍ OBORY NA NAŠÍ FAKULTĚ!
BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM „STROJÍRENSTVÍ”
Můžete se zaměřit na konstruování strojních částí a celků, strojírenskou technologii, robotiku či automatiza-
ci, nebo se profi lovat v oblasti energetických zařízení, hydrauliky, pneumatiky a dopravních technologií.

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM „TECHNOLOGIE LETECKÉ DOPRAVY”
Tento program je určen zájemcům o základní průpravu na kariéru v civilním letectví na nelicencovaných 
pozicích v rámci provozovatele letecké dopravy nebo provozovatele letiště.

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM „ENERGETIKA”
Připraví odborníky pro pozice provozních, řídicích či kontrolních pracovníků v elektrárnách a teplárnách, 
v útvarech energetiky a tvorby a ochrany životního prostředí a také v útvarech státní správy. Je nabízen 
pouze v kombinované formě studia. 

Ve studiu můžete pokračovat v NAVAZUJÍCÍM 
DVOULETÉM MAGISTERSKÉM STUDIJNÍM 
PROGRAMU „STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ”.

Chcete se dozvědět více o nabízených oborech, možnostech 
uplatnění i aktivitách naší fakulty? Navštivte náš Den otevřených 
dveří 29. 1. 2016 v areálu VŠB -TUO v Ostravě - Porubě.

       

Mostní 5139
760 01 Zlín

Telefon:  576 032 024
576 032 025
576 038 008

studium@fhs.utb.cz

www.utb.cz/fhs

Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

NABÍZÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017:
Bakalářské obory
■ Anglický jazyk pro manažerskou praxi
■ Německý jazyk pro manažerskou praxi
■ English for business administration
■ Sociální pedagogika
■  Andragogika v profi laci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře
■ Učitelství pro mateřské školy
■ Učitelství odborných předmětů pro SŠ
■ Všeobecná sestra
■ Porodní asistentka
■ Zdravotně sociální pracovník
Navazující magisterské obory
■ Sociální pedagogika
■ Pedagogika předškolního věku
Doktorský obor
■ Pedagogika
Den otevřených dveří: 22. 1. 2016
Elektronické přihlášky: do března 2016
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AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE* www.amakcz.cz 

Akademie múzických umění v Praze www.amu.cz

Akademie výtvarných umění v Praze www.avu.cz

AKCENT College s.r.o., www.akcentcollege.cz

Anglo-americká vysoká škola, o.p.s. www.aauni.edu

Archip, s.r.o. www.archip.eu

ART & DESIGN INSTITUT, s.r.o. www.artdesigninstitut.cz

Bankovní institut vysoká škola a.s. www.bivs.cz

CEVRO Institut vysoká škola www.cevroinstitut.cz

Czech College* www.czechcollege.com

Czech Management Institute Praha - manažerská 
fakulta Escuela Superior de Marketing y 
Administración - ESMA / ESMATUR Barcelona s.r.o.*

www.esma.cz

Česká zemědělská univerzita v Praze www.czu.cz

České vysoké učení technické v Praze www.cvut.cz

INTERNATIONAL PRAGUE UNIVERSITY o.p.s.* interpragueuniver.cz

Literární akademie (International ART CAMPUS 
Prague, s.r.o.) 

www.art-campus.cz

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. www.mup.cz

Mezinárodní institut podnikatelství a práva, s. r. o. * www.mipp.cz

Otevřená evr.akademie ekonomiky a politiky s. r. o.*  www.oeaep.cz

OurCollege* www.ourcollege.com

Panevropská vysoká škola UNINOVA, o.p.s.* www.paneuroni.cz

Policejní akademie České republiky www.polac.cz

Prague College s.r.o.* www.praguecollege.cz

Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. www.pvsps.cz

Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s.r.o. www.svses.cz

Unicorn College s.r.o. www.unicorncollege.cz

University of New York in Prague, s.r.o. www.unyp.cz

Univerzita Jana Amose Komenského s.r.o. www.ujak.cz

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

Vysoká škola aplikovaného práva, s.r.o. www.vsap.cz

Vysoká škola ekonomická v Praze www.vse.cz

Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s. www.vsem.cz

Vysoká škola fi nanční a správní, o.p.s. www.vsfs.cz

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. www.vsh.cz

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze www.vscht.cz

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. www.vso.cz

Vysokou školu podnikání a práva, a.s. www.vspp.cz

Vysoká škola regionálního rozvoje , s.r.o. www.vsrr.cz

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu  PALESTRA s.r.o. www.palestra.cz

VYSOKÁ ŠKOLA UMĚLECKO-PRŮMYSLOVÁ www.vsup.cz

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. www.vszdrav.cz

BRNO

AKADEMIE STING, o.p.s. www.sting.cz

B. I. B. S., a. s. Brno International Business School www.bibs.cz

Janáčkova akademie múzických umění v Brně www.jamu.cz

Masarykova univerzita www.muni.cz

Mendelova univerzita v Brně www.mendelu.cz

NEWTON College, a.s. www.newtoncollege.cz

Univerzita obrany www.unob.cz

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno www.vfu.cz

Vysoká škola Karla Engliše, a.s. www.vske.cz

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. www.hotskolabrno.cz

Vysoká škola realitní Institut Franka Dysona www.fdyson.cz

Vysoké učení technické v Brně www.vutbr.cz

JIHOČESKÝ KRAJ

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích www.jcu.cz

VŠE Fakulta managementu Jindřichův Hradec www.fm.vse.cz

Vysoká škola evropských a regionálních studií, 
o. p. s.

www.vsers.cz

Vysoká škola technická a ekonomická 
v Českých Budějovicích

www.vstecb.cz

Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku www.fi lmovka.cz

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ 
ZNOJMO s.r.o.

www.svse.cz

KARLOVARSKÝ KRAJ

Vysoká škola Karlovy Vary o. p. s. www.vskv.cz

KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ

Univerzita Hradec Králové www.uhk.cz

Nejlepší časopis pro budoucí maturanty

Vaše brána ke vzdělání

Největší vzdělávací portál
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Pardubice

Jihlava
Zlín

Olomouc

Ostrava

Praha

LIBERECKÝ KRAJ

Technická univerzita v Liberci www.tul.cz

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Slezská univerzita v Opavě www.slu.cz

NEWPORT INTERNATIONAL UNIVERSITY, s.r.o.* www.newportu.cz

Ostravská univerzita v Ostravě www.osu.cz

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava www.vsb.cz

Vysoká škola Humanitas Fakulta společenských studií* www.huni.cz

Vysoká škola sociálně správní, Institut 
celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s.

www.vsss.cz

Vysoká škola manažerská ve Varšavě Fakulta 
Jana Amose Komenského v Karviné*

 www.
pedagogikakarvina.cz

ZLÍNSKÝ KRAJ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. www.edukomplex.cz

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně www.utb.cz

VYSOČINA

Vysoká škola polytechnická Jihlava www.vspj.cz

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. www.zmvs.cz

ÚSTECKÝ KRAJ

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně 
v Ústí nad Labem

www.ujep.cz

Vysoká škola aplikované psychologie, 
s.r.o.

 www.vsaps.cz

STŘEDOČESKÝ KRAJ

Academia Rerum Civilium - VŠ politických 
a společenských věd

www.vspsv.cz

ŠKODA  AUTO a.s. Vysoká škola  www.savs.cz

OLOMOUCKÝ KRAJ

Moravská vysoká škola Olomouc, 
o.p.s.

www.mvso.cz

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz

Vysoká škola logistiky o.p.s. www.vslg.cz

PARDUBICKÝ KRAJ

Univerzita Pardubice www.upce.cz

PLZEŇSKÝ KRAJ

Západočeská univerzita v Plzni  www.zcu.cz

Hradec Králové

Jindřichův Hradec

* Nemají obor akreditovaný MŠMT ČR

Brno

České 
Budějovice
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Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín
Telefon: 576 035 052
studium@fai.utb.cz
www.utb.cz/fai

BAKALÁŘSKÉ OBORY (Bc.) 3LETÉ:
■ Bezpečnostní technologie, systémy a management – prezenční, kombinované
■ Informační a řídicí technologie – prezenční, kombinované
■ Informační technologie v administrativě – prezenční

NABÍZÍME:
■ kvalitní vzdělání
■ softwarové vybavení i moderní výpočetní techniku, počítačové učebny, laboratoře
■ zahraniční studijní pobyty
■ široké uplatnění na trhu práce

Termín podání přihlášky: 31. 3. 2016
Den otevřených dveří: 22. 1. 2016
Elektronická přihláška: www.eprihlaska.utb.cz

Fakulta aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

22. 1. 2016 na všech fakultách UTB 
(na Fakultě multimediálních komunikací pouze Mediální a komunikační studia)

Vyber si z bohaté nabídky studijních programů 
a oborů na šesti fakultách!

Fakulty budou pořádat prezentace vždy v 10.00, ve 12.00 a ve 14.00 hodin. 
Zájemci si budou moci prohlédnout prostory budov a jejich vybavení.

www.utb.cz

22.1.2016
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BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY:

MANAGEMENT A EKONOMIKA

ŘÍZENÍ VÝROBY A KVALITY

ÚČETNICTVÍ A DANĚ

VEŘEJNÁ SPRÁVA 
A REGIONÁLNÍ ROZVOJ

MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ OBORY:

MANAGEMENT A MARKETING

MANAGEMENT A MARKETING
se specializací Design management

MANAGEMENT VE ZDRAVOTNICTVÍ 
(pouze kombinovaná forma studia)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA

PODNIKOVÁ EKONOMIKA SE 
SPECIALIZACÍ
Ekonomika cestovního ruchu

PRŮMYSLOVÉ INŽENÝRSTVÍ

FINANCE

FINANCE SE SPECIALIZACÍ FINANČNÍ 
KONTROLA

VEŘEJNÁ SPRÁVA A REGIONÁLNÍ 
ROZVOJ

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP ke studentům, 
moderní způsob výuky, úcta k historii 
a kořenům v kombinaci s nejnovějšími 

světovými trendy

MODERNÍ, DYNAMICKÁ FAKULTA 
s důrazem na propojení teorie a praxe

ŠIROKÁ NABÍDKA PRAXÍ A PROJEKTŮ
Správa odkazu Tomáše Bati 

Odborné konference, workshopy
Projekt Nadaní studenti

Výuka i v anglickém jazyce

MOŽNOST VYCESTOVAT DO ZAHRANIČÍ 
až pro 160 studentů ročně v rámci 

programu Erasmus

Společný bakalářský i magisterský studijní 
program S HUDDERSFIELD UNIVERSITY 
BUSINESS SCHOOL VE VELKÉ BRITÁNII

        DEN 
OTEVŘENÝCH 

DVEŘÍ
22. ledna 2016

FAKULTA MANAGEMENTU 
A EKONOMIKY (FaME) 
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Mostní 5139  |  760 01 Zlín 
+420 576 032 312 (studijní oddělení)
studium@fame.utb.cz

       DEN 
OTEVŘENÝCH 

       DEN 
OTEVŘENÝCH 

       DEN 

DVEŘÍ
OTEVŘENÝCH 

DVEŘÍ
OTEVŘENÝCH 

   Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení

FAKULTA SE SÍDLEM V UHERSKÉM HRADIŠTI, STUDENTSKÉ NÁM. 1532, NABÍZÍ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PRO 
AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 - PŘIHLÁŠKY DO 30. 4. 2016

■ STUDIJNÍ PROGRAM PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ
STUDIJNÍ OBOR OVLÁDÁNÍ RIZIK – prezenční i kombinovaná forma studia
PROFIL ŘÍZENÍ VÝROBNÍCH A LOGISTICKÝCH SYSTÉMŮ
Absolvent získá znalosti ze základních ekonomických disciplín, krizového managementu, ekonomiky krizových situací, aplikované informa-
tiky a bezpečnostní politiky státu v oblasti prevence ochrany obyvatelstva. Je profi lován ve znalosti inženýrských procesů a jejich uplatnění 
v progresivních technologických postupech při analýze a řízení rizik. Absolventi jsou vychováváni k uplatnění v nižších řídících funkcích, jako 
poradci fi rem, obchodních institucí a státních orgánů. Studijní obor je specifi cký svým mezioborovým charakterem a zaměřením na 
podnikovou sféru a veřejnou správu.

■ STUDIJNÍ PROGRAM OCHRANA OBYVATELSTVA
STUDIJNÍ OBOR OCHRANA OBYVATELSTVA – prezenční i kombinovaná forma studia
Absolventi naleznou uplatnění ve státní správě ve složkách integrovaného záchranného systému, civilního nouzového plánování a požární 
ochrany. Absolvent má znalosti potřebné pro vypracování bezpečnostního programu prevence závažné havárie, bezpečnostní zprávy, 
vnitřních a vnějších havarijních plánů objektů a obcí.

■ STUDIJNÍ PROGRAM BEZPEČNOST SPOLEČNOSTI
STUDIJNÍ OBOR ŘÍZENÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH RIZIK – prezenční forma studia
Absolventi získají potřebné znalosti pro výkon funkcí souvisejících s řízením rizik v životním prostředí na různých úrovních soukromých i veřej-
ně-správních institucí a organizací. Při studiu si studenti osvojí praktické dovednosti a kompetence z oblasti managementu environmentálních 
rizik, jejich predikce a modelování, analýzy a vyhodnocování, strategií zvládání a socio-ekonomické adaptace.

Studentské nám. 1532, 686 01 Uherské Hradiště
Telefon: 576 032 087
studium@fl kr.utb.cz
www.fl kr.utb.cz
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 Slezská Univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

■ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM
STUDIJNÍ PROGRAM: EKONOMIKA A MANAGEMENT
OBORY:  Podniková ekonomika a management   P/K
 (Specializace Podnikání, Marketing a obchod,  
 Finance podniku, Ekonomika cestovního ruchu)
 Účetnictví a daně  P/K 

STUDIJNÍ PROGRAM: HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA
OBORY:  Bankovnictví  P
 Sociální management  P
 Veřejná ekonomika a správa  P/K

STUDIJNÍ PROGRAM: SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ
A INFORMATIKA
OBORY:  Manažerská informatika  P/K

■ NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM
STUDIJNÍ PROGRAM: EKONOMIKA A MANAGEMENT
OBORY:  Podniková ekonomika a management   P/K
 (Specializace Podnikání, Marketing a obchod,  
 Finance podniku, Účetnictví a daně)
STUDIJNÍ PROGRAM: SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ
A INFORMATIKA
OBORY:  Manažerská informatika  P

STUDIJNÍ PROGRAM: HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA
OBORY:  Bankovnictví  P
 Veřejná ekonomika a správa  P

■ DOKTORSKÉ STUDIUM
STUDIJNÍ PROGRAM: EKONOMIKA A MANAGEMENT
OBORY:  Podniková ekonomika a management  P/K

P - prezenční , K - kombinovaná

Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná - Fryštát
Telefon: 596 398 111
studijni@opf.slu.cz   
www.opf.slu.cz, www.studujvkarvine.cz

Den otevřených dveří 13. ledna 2016.
Přihlášky: bakalářské studium do 18. 4. 2016. Navazující magisterské studium do 6. 5. 2016.

 , 

Olbrichova 625/25, 746 01 Opava
Telefon: 553 684 841

www.fvp.slu.cz

Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě

Den otevřených dveří: 20. 1. 2016. Termín podání přihlášky: 29. 2. 2016

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY: 
PREZENČNÍ STUDIUM   ■ Středoevropská studia ■ Všeobecná sestra  

■ Veřejná správa a sociální politika ■ Sociální patologie a prevence  

KOMBINOVANÉ STUDIUM   ■ Všeobecná sestra ■ Veřejná správa a sociální politika  
■ Sociální patologie a prevence  

PODMÍNKY PŘIJETÍ: Bližší informace jsou zveřejněny na webových stránkách fakulty www.fvp.slu.cz.

MAGISTERSKÉ NAVAZUJÍCÍ STUDIJNÍ OBORY:
PREZENČNÍ STUDIUM   ■ Středoevropská studia ■ Veřejná správa a sociální politika  

■ Veřejná politika a veřejná správa ve střední Evropě 
PODMÍNKY PŘIJETÍ: Bližší informace jsou zveřejněny na webových stránkách fakulty www.fvp.slu.cz.

DOKTORSKÉ STUDIUM:
PREZENČNÍ STUDIUM ■ Moderní dějiny střední Evropy
KOMBINOVANÉ STUDIUM ■ Moderní dějiny střední Evropy
PODMÍNKY PŘIJETÍ: Bližší informace budou zveřejněny na webových stránkách fakulty www.fvp.slu.cz.
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Fyzika: Teoretická fyzika, Počítačová fyzika Informatika: Informatika a výpočetní technika Historické vědy: Historie,              
Historie - muzeologie, Kulturní dějiny, Ochrana kulturního dědictví Historická studia: Kulturní dědictví v regionální praxi          
Archeologie: Archeologie Informační studia a knihovnictví: Informační a knihovnická studia*, Knihovnictví se zaměřením    
na veřejné knihovny komunitního typu* Filologie: Angličtina + Němčina, Angličtina (jednooborová)*, Němčina (jednooborová)* 
Učitelství pro střední školy: Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ + Učitelství dějepisu pro SŠ, Učitelství angličtiny      
propro SŠ + Učitelství němčiny pro SŠ, Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ + Učitelství angličtiny pro SŠ, Učitelství 
českého jazyka a literatury pro SŠ + Učitelství němčiny pro SŠ, Učitelství dějepisu pro SŠ + Učitelství němčiny pro SŠ, Učitelství 
dějepisu pro SŠ + Učitelství angličtiny pro SŠ Dramatická umění: Audiovizuální tvorba Filmové, televizní a fotografické 
umění a nová média: Tvůrčí fotografie**

Fyzika: Teoretická fyzika a astrofyzika* Physics: Theoretical Physics and Astrophysics* Informatika: Autonomní systémy*     
Computer Science: Autonomous System* Historické vědy: Historie se zaměřením na české a československé dějiny*              
Archeologie: Archeologie* Filologie: Korpusová lingvistika se zaměřením na konkrétní jazykovou skupinu (angličtina, 
němčina)* Filmové, televizní a fotografické umění a nová média: Tvůrčí fotografie**

Fyzika: Astrofyzika Aplikovaná fyzika: Monitorování životního prostředí, Multimediální techniky, Počítačová technika                  
a její aplikace Informatika: Informatika a výpočetní technika* Aplikovaná informatika: Aplikovaná informatika*                           
Informatika a druhý obor: Informatika + Angličtina  Humanitní studia: Angličtina + Historie, Český jazyk a literatura + Historie, 
Historie + Němčina, Archeologie + Historie, Archeologie + Muzeologie Gastronomie, hotelnictví a turismus: Lázeňství              
a turismus Historické vědy: Kulturní dějiny, Historie, Historie - muzeologie, Historie - památková péče Historická studia:       
KulturníKulturní dědictví v regionální praxi Archeologie: Archeologie, Středověká archeologie Informační studia a knihovnictví:      
Knihovnictví*, Informační studia se zaměřením na knihovnictví* Filologie: Angličtina + Český jazyk a literatura, Angličtina           
+ Italština, Angličtina + Němčina,  Angličtina pro školskou praxi**, Česká literatura*, Český jazyk a literatura + Italština,          
Český jazyk a literatura + Němčina, Italština (jednooborová)*, Němčina + Italština, Němčina pro školskou praxi**                         
Dramatická umění: Audiovizuální tvorba, Kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo Filmové, televizní a fotografické 
umění a nová média: Tvůrčí fotografie**

*   i v kombinované formě            **   jen v kombinované formě

Přihlášku ke studiu podejte nejpozději do  29. 2. 2016Den otevřených dveří  3. 2. 2016

Písemně: Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Bezručovo nám. 1150/13, 74601 Opava  Tel.: 553 684 111
Elektronicky: www.fpf.slu.cz (Pro uchazeče - Elektronická přihláška)  E-mail: prijimacky@fpf.slu.cz

Cestovní ruch (P, K)

Komunitní péče v porodní asistenci (K) Dlouhodobá praxe během studia 

Den otevřených dveří  

21. 1. 2016

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16, 586 01 Jihlava
tel.: 567 141 181, e-mail: studijni@vspj.cz
www.vspj.cz, www.facebook.com/vsp.jihlava

BAKALÁŘSKÉ OBORY:

MAGISTERSKÉ OBORY:

Finance a řízení (P, K)

Aplikovaná informatika (P, K)

Počítačové systémy (P, K)

Porodní asistentka (P, K)

Všeobecná sestra (P, K)

Zdravotně sociální pracovník (P, K)

Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi (P)

Získejte kvalitní vzdělání s praxí!

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

i

Přihlášky na obor Zdravotně sociální
pracovník (K) přijímáme právě teď!

Počátek studia – únor 2016.! !
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Králova výšina 3132/7 
400 96  Ústí nad Labem

Telefon:   475 284 111 
info@fzp.ujep.cz 
studujfzp.ujep.cz
www.facebook.com/FZP.UJEP

Fakulta životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

STUDUJTE OCHRANU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
BAKALÁŘSKÝ (3 roky, Bc.), forma: prezenční i kombinovaná 

■ OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ■ VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - NOVĚ!
V navazujícím magisterském programu se dále můžete zaměřit na Revitalizaci krajiny, 
Odpadové hospodářství nebo Analytickou chemii ŽP a toxikologii. Fakulta životního pro-
středí UJEP dále také umožňuje studium v rámci doktorského studijního programu.

■  Široké uplatnění absolventů, např.: na městských, obecních či krajských úřadech, České 
inspekci ŽP, Českém hydrometeorologickém ústavu, ministerstvech, ale i v privátním 
sektoru. 

■  Studenti mají možnost vycestovat během studia do zahraničí v rámci programu 
Erasmus+ nebo rozvojového projektu MŠMT. Do zahraničí může vyjet až 10% studentů 
ročně, a to do více než 30 destinací v Evropě a Asii na studijní nebo pracovní stáže. 

■  V průběhu studia se studenti mohou zúčastnit více než 30 odborných exkurzí. 

Březen 2016 
17. 3. Konečný termín pro podání přihlášek do bakalářského studia 
31. 3. Konečný termín pro podání přihlášek do navazujícího magisterského studia

       

Moskevská 54
400 96 Ústí nad Labem 

Telefon: 475 210 305

www.fse.ujep.cz

Fakulta sociálně ekonomická Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
Fakulta sociálně ekonomická (FSE) je jednou z devíti součástí Univerzity Jana Evangelisty 
Purkyně v Ústí nad Labem. Hlavním posláním FSE je příprava vysoce kvalifikovaných pracovníků 
– bakalářů a inženýrů ve třech studijních programech a jim odpovídajících studijních oborech. 
Ekonomický studijní program je zaměřen na ekonomiku a management, program hospodářské 
politiky a správy na obor regionální rozvoj a veřejná správa a studijní program sociální politika  
a sociální práce je orientován na sociální práci. Díky tomu nacházejí naši absolventi dobré  
uplatnění nejen v podnikatelské sféře, ale i ve státní správě a samosprávě

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM - prezenční a kombinovaná forma studia    
PROGRAM OBOR
■ Ekonomika a management Ekonomika a management
■ Hospodářská politika a správa Regionální rozvoj a veřejná správa
■ Sociální politika a sociální práce Sociální práce

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM - prezenční forma studia
PROGRAM OBOR
■ Ekonomika a management Ekonomika a management
■ Hospodářská politika a správa Regionální rozvoj a veřejná správa

      

Studentská 1402/2 
461 17 Liberec 1
renata.cermakova@tul.cz 
Telefon: 485 353 194 
marcela.malkova@tul.cz 
Telefon: 485 353 724 
uzs@tul.cz 
www.uzs.tul.cz
facebook: Ústav zdravot-
nických studií Technické 
univerzity v Liberci

Ústav zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci

Kvalitní studijní programy, výuku vedenou vynikajícími vyučující z klinické praxe a praktickou výuku na 
akreditovaných pracovištích, to vše Vám nabízí Ústav zdravotnických studií TUL. S naším diplomem se 
zaručeně uplatníte!
BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY:
■   VŠEOBECNÁ SESTRA v prezenční i kombinované formě studia
ve studijním oboru připravujeme všestranně vzdělaní odborníci v ošetřovatelství, nacházející uplatnění ve všech 
typech zdravotnických zařízení, v zařízeních sociálních služeb a péče i v privátní ošetřovatelské péči.
■   ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ v prezenční formě studia
připravujeme vysokoškolsky kvalifikované odborníky pro samostatnou činnost ve specializované akutní nemoc-
niční a přednemocniční ošetřovatelské péči. Absolventi nacházejí uplatnění ve zdravotnických záchranných 
službách, na lůžkových odděleních akutní péče, na odděleních urgentních příjmů
■   BIOMEDICÍNSKÁ TECHNIKA v prezenční formě studia
ve studijním oboru připravujeme odborníky vzdělané v oblastech zdravotnické techniky, informatiky, elektro-
techniky, vybraných lékařských oborů. Absolventi nacházejí uplatnění ve všech profesích souvisejících s vývojem, 
výrobou, provozem, údržbou zdravotnické techniky a práce s výpočetní technikou.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ OBOR:
■   BIOMEDICÍNSKÉ INŽENÝRSTVÍ v prezenční formě studia
Biomedicínské inženýrství je interdisciplinární obor, který využívá a spojuje inženýrské (elektrotechnické, elektro-
nické a kybernetické) oblasti, fyzikální, matematické i biologické zkušenosti a dovednosti pro řešení praktických 
otázek medicíny a různých dalších odvětví biologie.

Termín podání přihlášek: 20. 5. 2016 (1. termín) a 12. 8. 2016 (2. termín). Elektronická přihláška: ANO

KPM27_VVS.indd   44 16.12.15   17:47



45veřejné vysoké školyVŠ VysokeSkoly.com

KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? www.mup.cz
Metropolitní univerzita Praha

9091_MUP_Kampan_absolventi-inz-200x17-v2.indd   1 18.12.12   9:54

Bc.   |   Mgr.   |   Ing.   |   PhDr.   |   Ph.D. www.mup.cz

9091_MUP_Kampan_absolventi-inz-200x17-v2.indd   2 18.12.12   9:54

 

Studentská 2, 461 17 Liberec  
Telefon: 485 353 429  Fax: 485 353 112
dana.skrbkova@tul.cz
www.fm.tul.cz

Fakulta je moderním vysokoškolským pracovištěm se studijními obory, které se opírají o zkušenosti z vědeckovýzkumné práce 
předních týmů. Profil fakulty zajišťuje vzdělávání a vědecko-výzkumné činnosti v oborech mechatroniky, elektroniky, automatic-
kého řízení, informatiky a programování, nanotechnologií, optice a dalších oblastech na pomezí techniky a přírodních věd. Dalším  
charakteristickým znakem fakulty je zapojení do evropských vzdělávacích struktur formou vybraných studijních oborů (double 
degree) vyučovaných v anglickém jazyce, které fakulta zajišťuje se zahraničními univerzitami.

Ve tříletém bakalářském studiu získá student základní teoretické znalosti a praktické dovednosti v oblasti elektronických informačních a řídi-
cích systémů, aplikované informatiky, nanotechnologií či technické fyziky. Absolvent nalézá uplatnění v průmyslu, informatických společnos-
tech, resp. na pracovištích přírodovědného charakteru. Absolvent je připraven k navazujícímu magisterskému studiu libovolného studijního 
oboru v rámci studijního programu N2612 Elektrotechnika a informatika, N3901 Aplikované vědy v inženýrství a N3942 Nanotechnologie, a to 
nejen na FM TUL, ale i příbuzných oborů na univerzitách v České republice nebo v zahraničí. 

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY 
■  ELEKTROTECHNIKA A INFORMATIKA 

Studijní obory – Elektronické informační a řídicí systémy, Informatika a logistika
■   INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 

Studijní obor – Informační technologie
■  NANOTECHNOLOGIE 

Studijní obor – Nanomateriály
■  APLIKOVANÉ VĚDY V INŽENÝRSTVÍ  

Studijní obor – Aplikované vědy v inženýrství

Den otevřených dveří: středa 17. 2. 2016. 
Přihlášky ke studiu do 31. 3. 2016 (1. kolo) a do 5. 8. 2016 (2. kolo).

 TU v Liberci,  Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

 

České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem
Telefon: 475 283 223, Fax: 475 283 563
info@sci.ujep.cz
www.sci.ujep.cz, www.facebook.com/Prirodovedecka.fakulta.UJEP

Studuj na Fakultě roku 2014 a 2015 v oboru přírodních věd v celé ČR! 
Úspěšná šňůra studentů PřF UJEP: Nebývalý úspěch se podařil například Mgr. Jakubu Braborcovi, který získal cenu AV ČR za 
vědecký přínos na mezinárodní soutěži FameLab 2014 a také je členem výzkumného týmu, který jako první na světě vyvinul 
boranový laser.
Bc. Antonín Čajka získal významné ocenění ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro mimořádně nadané studenty. 

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY:  
■ Biologie ■ Aplikované počítačové modelování ■ Fyzika ■ Aplikované nanotechnologie  
■ Geografie ■ Matematika a její použití v přírodních vědách ■ Toxikologie a analýza škodlivin  
■ Informační systémy ■ Dvouoborová studia ■ Dvouoborová studia se zaměřením na vzdělávání
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ OBORY:  
■ Biologie ■ Počítačové modelování ve vědě a technice ■ Aplikované  
nanotechnologie ■ Geografie ■ Analytická chemie životního prostředí  
a toxikologie ■ Dvouoborová studia učitelství pro 2. stupeň ZŠ 
■ Dvouoborová studia učitelství pro SŠ
DOKTORSKÉ STUDIJNÍ OBORY:  
■ Obecné otázky matematiky ■ Aplikované nanotechnologie  
■ Počítačové modelování ve vědě a technice
Den otevřených dveří je 21. 1. 2016.  
Termín pro podání přihlášky je 31. 3. 2016.

Přírodovědecká fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

KPM27_VVS.indd   45 16.12.15   17:47



46 veřejné vysoké školy

KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? www.mup.cz
Metropolitní univerzita Praha

9091_MUP_Kampan_absolventi-inz-200x17-v2.indd   1 18.12.12   9:54

Bc.   |   Mgr.   |   Ing.   |   PhDr.   |   Ph.D. www.mup.cz

9091_MUP_Kampan_absolventi-inz-200x17-v2.indd   2 18.12.12   9:54

  

Žižkovo náměstí 5, 771 40 Olomouc, P.O. box 212
Telefon: 585 635 010, 585 635 027
libuse.lysakova@upol.cz, www.upol.cz
Elektronická přihláška: ANO

Pedagogická fakulta UP v Olomouci poskytuje VŠ vzdělání budoucím učitelům a dalším pedagogickým pracovníkům různých druhů škol 
mateřských, základních a středních, školských i mimoškolských výchovných a vzdělávacích zařízení, zaměřuje se také na státní správu 
a samosprávu. Bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy v prezenční a kombinované formě studia, programy celoživotního 
vzdělávání. Všechny studijní programy a obory otevírané v akademickém roce 2016/2017 na www.studuj.upol.cz.
Profesní příprava učitelů všech stupňů a typů škol:
■  Mateřských (učitelství pro mateřské školy, předškolní pedagogika)
■  Základních a středních (učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ v oborech humanitních, filologických, uměnovědných, přírodovědných, 

technických)
■  Středních a vyšších odborných škol (učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro střední odborné školy, učitelství pedagogiky)
■  Škol pro žáky se specifickými potřebami
V bakalářských studijních programech Specializace v pedagogice a Speciální pedagogika si uchazeči mohou volit kombinaci studijních 
oborů. Pro podporu odborné přípravy učitelů v oblasti přírodních a technických věd poskytujeme dotovaný studijní program  
(motivační stipendia)
Příprava odborníků v oblasti:
■  Pedagogiky a vychovatelství (pedagogika – veřejná správa, pedagogika – sociální práce,  

řízení volnočasových aktivit)
■  Speciální pedagogiky (logopedie, speciální pedagogika předškolního věku, speciálně  

pedagogická andragogika, komunikační techniky)
■  Ekologie a ochrany prostředí (aplikovaná ekologie pro veřejný sektor)
Elektronická přihláška ke studiu na Bc. a Mgr. studijní obory do 29. 2. 2016.
Termíny přijímacích zkoušek: Bc. a Mgr. studijní obory: 13. – 17. 6. 2016.  
Doktorské studijní programy: 22. – 25. 6. 2016. Den otevřených dveří: 20. 11. 2015, 16. 1. 2016.

Univerzita Palackého v Olomouci – Pedagogická fakulta
�tudentsk� �ivot na �ané 

Vysoká �kola je p�edev�ím �kolou �ivota � studium 
v metropoli Hané t� na n�j p�ipraví po v�ech stránkách. 
P�ihlá�ka ke studiu na UP ti umo�ní studovat vysn�ný 
obor, ale také t� zavede do m�sta, které ti p�inese mnohá 
p�átelství na celý �ivot, bohaté kulturní a sportovní 
vy�ití a hlavn� mo�nost kvalitn� se p�ipravit na praxi 
a budoucí kariéru. 

Studenti v Olomouci se podílejí na kulturním, 
spole�enském, ale i sportovním d�ní ve m�st�. I ty m��e� 
být podepsán/a pod organizací hudebních a divadelních 
festival�, �lmových projekcí, workshop�, konferencí 
a p�edná�ek, majáles� �i národních a mezinárodních 
sportovních klání.

Desítky studoven a kaváren, divadla, multi�ánrové 
hudební kluby i rozmanitá sportovi�t� � to v�e bude� 
mít na dosah ruky. Neuplyne den, aby ti na Face-
booku nep�istála pozvánka na výstavu, ve�írek 
k vítání prvák� nebo premiéru studentského 
�lmu. Stejn� tak m��e� najít uplatn�ní v n�-
které z desítek studentských organizací, které 
na univerzit� najde�. Má� chu� po�ádat simu-
lovaná soudní jednání nebo záchraná�ský kurz? 
Chce� pomáhat zahrani�ním student�m nebo orga-
nizovat stá�e ve �rmách a v zahrani�í? Chce� vést 
squashovou ligu nebo vyvíjet mobilní aplikace? Vybere si 
opravdu ka�dý�

K tomu p�ipo�ti skute�nost, �e studium a �ivot v srdci 
Hané jsou mén� nákladn� ne� ve v�t�in� jiných m�st, 
a má� jistotu, �e i kdy� po pár letech Olomouc opustí�, 
ona neopustí tebe a bude� se v�dy rád/a vracet. 

�hce� studovat obor na ��ru� 

Jak �íká staré dobré p�ísloví � dvakrát m�� a jednou �e�. 
Vybrat si ten správný obor ke studiu je základem v�eho. 
A �e je z �eho vybírat! Osm fakult Univerzity Palackého ti 
nabízí stovky studijních program� a oborových 
kombinací. V nabídce najde� v�e od teologie, u�itelství, 
práva, t�lesné výchovy a sportu p�es obory humanitní, 
spole�enskov�dní a um�nov�dné a� po p�írodov�dné 
a léka�ské obory �i zdravotnické v�dy. 

Studovat m��e� v prezen�ní i kombinované form�, jeden 
i více obor� zárove�, a to i mezi r�znými fakultami. 
A navíc, i kdy� si vybere� jeden obor, t�eba �urnalistiku, 
m��e� si do �rozvrhu� za�adit i p�edm�ty z jiných obor�.
 
P�íjemným zji�t�ním je, �e v�e m��e� a bude� �e�it 
elektronicky � od prohlídky katalogu obor� a� po podání 
p�ihlá�ky. P�es internet si také plánuje� rozvrh, p�j�uje� 
knihy, objednává� jídlo v menze nebo si hlídá�, zda u� ti 
na ú�et dorazilo ubytovací stipendium, na které má� 
automaticky nárok, pokud studuje� UP jako svou první 
�kolu a nejsi místní. 

A neboj se, �e bude� o n�co o�izen. D�raz klademe na 
výuku cizích jazyk�, zahrani�ní studijní pobyty 
i praktickou výuku s profesionály z daného oboru; m��e� 
si proto ud�lat studium pestré jaksepat�í a zvý�it 
tak své �ance na budoucí uplatn�ní.

Univerzita Palackého � v�c ne� studiu��

Univerzita Palackého pat�í k tzv. research univerzitám, co� 
znamená, �e jejím hlavním cílem je výzkum, vývoj 
a inovace. K tomu p�ispívají nejen kvali�kování vyu�ující 
a v�dci, ale i studenti, které univerzita vede k tomu, aby se  
do výzkumných zám�r� a projekt� zapojovali. Olomoucká 
univerzita pat�í dlouhodob� k nejúsp��n�j�ím �adatel�m 
o granty a dotace na v�du a výzkum. S tím souvisí 
i praktická výuka, stá�e, exkurze a u mnoha obor� povinná 
praxe. 

Univerzitní v�decká pracovi�t� se zam��ují nap�íklad na 
experimentální medicínu, optiku, nanotechnologie, 
kinantropologický výzkum nebo experimentální fyziku. 
Velice dobrému jménu se t��í také speciální pedagogika, 
psychologie, fyzioterapie, politologie nebo �lmová v�da.

Sou�ástí univerzity je V�deckotechnický park a Podnikatelský 
inkubátor, který ti m��e usnadnit cestu za tvými 
podnikatelskými cíli bezplatným pronájmem kancelá�e nebo 
konzultacemi s odborníky. 

Zahrani�ní odd�lení ti zase poradí, kam vyrazit na pracovní 
stá� nebo za studiem do zahrani�í. Vedení univerzity chce, 
aby ka�dý student alespo� jednou za dobu svého studia 
vycestoval na zku�enou za hranice; a� u� do N�mecka nebo 
t�eba na Martinik.

P�emý�líte kam po st�ední �kole? 
Chcete si dod�lat vysokou p�i zam�stnání? 
Zajímá vás chod univerzity zevnit�? 

�en otev�en�ch dve�� Univerzit� Palackého 
sobota 16. ledna 2016 od 9 do 14 hodin

P�edstaví se vám�

Cyrilometod�jská teologická fakulta, �éka�ská fakulta,
Filozo�cká fakulta, P�írodov�decká fakulta, 
Pedagogická fakulta, Fakulta t�lesné kultury, 
Právnická fakulta a Fakulta zdravotnických v�d

www.studuj.upol.cz
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Studujte ekonomiku, management, správu nebo informatiku v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních  
programech na Fakultě ekonomicko-správní! Studium probíhá v prezenční i kombinované formě studia.

JAKÉ OBORY MŮŽETE STUDOVAT V BAKALÁŘSKÉM STUDIU?
■  Veřejná ekonomika a správa
■  Management podniku
■  Management ochrany podniku a společnosti
■  Ekonomika a provoz podniku
■  Informatika ve veřejné správě
■  Regionální a informační management
■  Informační a bezpečnostní systémy 
■  Management finančních rizik

OBORY NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA
■  Ekonomika veřejného sektoru
■  Regionální rozvoj
■  Management podniku
■  Pojistné inženýrství
■  Informatika ve veřejné správě
■  Regionální a informační management
■  Regional  Development and Governance
Den otevřených dveří: 18. 1.  2016
Přihlášky ke studiu: do 15. 3. 2016 (pro bakalářské studium), do 15. 4. 2016 (pro navazující magisterské studium), do 30. 5. 2016 (pro doktorské studium)

Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice

Studentská 95, 532 10 Pardubice
El. přihláška: ANO, http://eprihlaska.upce.cz
Telefon: 466 036 454
ipc.fes@upce.cz, www.uni-pardubice.cz

Přijímací řízení do bakalářského studia: 
přijetí bez přijímacích zkoušek, pouze na základě 
studijních výsledků středoškolského studia.
Podrobné informace k přijímacímu řízení:
www.upce.cz/fes

Univerzita Pardubice
Fakulta chemicko-technologická

Proč studovat na Fakultě chemicko-technologické?

� fakulta s dlouholetou tradicí a vysokým kreditem v ČR i zahraničí

� realizuje třístupňové strukturované studium – bakalářské, magisterské
a doktorské studijní programy

� realizuje studium atraktivních oborů s širokým uplatněním na trhu práce
� podporuje studium na zahraničních vysokých školách

� výuka probíhá v moderních prostorách a špičkově vybavených laboratořích

� přátelské a kolegiální prostředí

Bakalářské studijní programy (standardní doba studia 3 roky)
� Anorganické a polymerní materiály, obory Anorganické materiály;

Polymerní materiály a kompozity
� Farmakochemie a medicinální materiály,

obor Farmakochemie a medicinální materiály
� Chemie a technická chemie, obor Chemie a technická chemie
� Chemie a technologie potravin, obor Hodnocení a analýza potravin
� Chemické a procesní inženýrství, obory Ekonomika a management

chemických a potravinářských podniků, Ochrana životního prostředí
� Polygrafie, obor Polygrafie
� Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů,

obor Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů
� Speciální chemicko-biologické obory, obory Klinická biologie

a chemie; Zdravotní laborant
Absolventi bakalářských studijních programů mohou pokračovat ve studiu
v 6 dvouletých navazujících magisterských studijních programech
s 19 obory.

Studijní programy a obory

www.zivotjechemie.cz

TERMÍN PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK
(do bakalářských programů)

31. března 2016

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
13. ledna 2016
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■ 
       

Studentská 95,
532 10 Pardubice 2
Telefon: 466 036 096
dekanat.dfj p@upce.cz
www.upce.cz/dfj p
www.facebook.com/uni.
pardubice.dfj p

Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice

NA DFJP NABÍZÍME KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V DOPRAVĚ
BAKALÁŘSKÉ OBORY:
■ Dopravní management, marketing a logistika
■ Management elektronických komunikací a poštovních služeb
■  Technologie a řízení dopravy 

– zaměření Technologie a řízení dopravních systémů, nebo Logistické technologie
■  Dopravní prostředky 

– zaměření Silniční vozidla, Kolejová vozidla, nebo Ochrana životního prostředí v dopravě
■ Aplikovaná informatika v dopravě
■ Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě
■ Dopravní stavitelství (4leté studium, příprava na autorizovaného inženýra ve výstavbě)

„BUĎ JEDNÍM Z NÁS – STAŇ SE ODBORNÍKEM NA DOPRAVU!“
U všech oborů navazující magisterské, a dále doktorské studium (tituly Ing. a Ph.D.) 
■ vysoká zaměstnanost absolventů  ■ moderně vybavené laboratoře – nové Výukové a výzkumné 
centrum v dopravě, Dopravní sál ■ důraz na propojení teorie a praxe ■ široká nabídka studia 
v zahraničí – Erasmus+ ■ možnost účasti na řešení vědecko-výzkumných projektů
Den otevřených dveří: 13. 1. 2016 od 9:00
Termín pro podání přihlášek do bakalářského studia: 15. 3. 2016
Přijímací řízení na základě výsledků středoškolského studia – přijímací zkouška není

NA DFJP NABÍZÍME KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V DOPRAVĚ

NÁVODY, JAK SE DOSTAT NA NEJŽÁDANĚJŠÍ OBORY 
■ Práva ■ Medicína ■ Psychologie ■ Ekonomie 

■ Policejní akademie ■ Humanitní obory ■ OSP a TSP 

ZDARMA STAHUJTE A PROHLÍŽEJTE 
■ Videonávody na YouTube ■ Ebooky se vzorovými testy 

■ Informace k doporučené literatuře ■ Pravděpodobnost přijetí 

PŘEČTĚTE SI I DALŠÍ AKTUÁLNÍ ČLÁNKY 
■ Jak vybrat školu ■ Jak vyplnit přihlášku ■ Které školy přijímají přihlášky 

i v dubnu a dalších měsících ■ Na které VŠ se dostanete bez přijímaček 
■ Jak napsat odvolání a uspět ■ Status studenta po maturitě 

PŘÍPRAVNÉ KURZY K MATURITĚ A PŘIJÍMAČKÁM
■ Prezenční kurzy Praha, Brno, Ostrava s garancí vrácení peněz 

■ Online videokurzy k maturitě ■ Testovací rychlokurzy Hravě k maturitě a OSP

UČEBNICE, CD A VÝUKOVÉ MATERIÁLY
■ 95 % učebnic k maturitě a přijímačkám skladem ■ Skripta k přijímacím 

zkouškám 1. LF UK, 2. LF UK, LF MU a další speciály

■ 24 000 prací ihned 
ke stažení, 8 000 prací 
zdarma – seminárky, 

čtenářské deníky, 
maturitní otázky a další 

materiály

■ Adresář VŠ, VOŠ, JŠ, 
SŠ i autoškol 

■ Stáhněte si aplikaci 
do mobilu zdarma

■ Zvolte nejhezčí 
maturantku 
a maturanta 

2016 

Ekonomika
Bakalářský obor, prezenční i kombinované studium

Konstrukce staveb
Magisterský i bakalářský obor, prezenční studium

Pozemní stavby
Bakalářský obor, prezenční i kombinované studium

Strojírenství
Bakalářský obor, prezenční studium

Technologie dopravy a přepravy
Bakalářský obor, prezenční i kombinované studium

Logisti cké technologie
Magisterský obor, prezenční i kombinované studium

více na www.VSTECB.cz

• Moderní přístup
• Snadno dostupné zahraniční 

pobyty
• Spravedlivé a transparentní 

hodnocení
• Zaměření na prakti cky 

uplatnitelné znalosti 
• Skvělý kolekti v a mnoho akcí, 

které pořádají sami studenti 

Pár důvodů 
proč studovat na VŠTE

 

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích - první profesně zaměřená veřejná vysoká škola v ČR

Jsme veřejná vysoká škola, což znamená, že se u nás neplatí  školné. 
Od ostatních českých VŠ se odlišujeme svým výrazným zaměřením 
na praxi. Naše studijní programy mají v posledním ročníku do osnov 
zahrnut v ČR nadstandardní jeden semestr odborné praxe. Škola má 
nyní uzavřeno téměř ti síc rámcových dohod o praxích a ročně na ně 
vysílá zhruba 900 studentů. V současné době nabízíme Bc. a Ing. obory 
v oblastech ekonomiky, strojírenství, stavitelství a dopravy a logisti ky.
Jsme držiteli řady ocenění a certi fi kátů, jako je DS Label a ECTS label, 
které umožňují studentům nechat si předměty uznat na jiných vysokých 
školách u nás i v zahraničí a velmi si ceníme i úspěchů v soutěži Fakulta 
roku.
Naši studenti  si mohou vyzkoušet studium v zahraničí v EU i mimo ni a 
získat na zahraniční pobyt zajímavé sti pendium.

Vysoká škola technická a ekonomická
v Českých Budějovicích
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Ekonomika
Bakalářský obor, prezenční i kombinované studium

Konstrukce staveb
Magisterský i bakalářský obor, prezenční studium

Pozemní stavby
Bakalářský obor, prezenční i kombinované studium

Strojírenství
Bakalářský obor, prezenční studium

Technologie dopravy a přepravy
Bakalářský obor, prezenční i kombinované studium

Logisti cké technologie
Magisterský obor, prezenční i kombinované studium

více na www.VSTECB.cz

• Moderní přístup
• Snadno dostupné zahraniční 

pobyty
• Spravedlivé a transparentní 

hodnocení
• Zaměření na prakti cky 

uplatnitelné znalosti 
• Skvělý kolekti v a mnoho akcí, 

které pořádají sami studenti 

Pár důvodů 
proč studovat na VŠTE

 

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích - první profesně zaměřená veřejná vysoká škola v ČR

Jsme veřejná vysoká škola, což znamená, že se u nás neplatí  školné. 
Od ostatních českých VŠ se odlišujeme svým výrazným zaměřením 
na praxi. Naše studijní programy mají v posledním ročníku do osnov 
zahrnut v ČR nadstandardní jeden semestr odborné praxe. Škola má 
nyní uzavřeno téměř ti síc rámcových dohod o praxích a ročně na ně 
vysílá zhruba 900 studentů. V současné době nabízíme Bc. a Ing. obory 
v oblastech ekonomiky, strojírenství, stavitelství a dopravy a logisti ky.
Jsme držiteli řady ocenění a certi fi kátů, jako je DS Label a ECTS label, 
které umožňují studentům nechat si předměty uznat na jiných vysokých 
školách u nás i v zahraničí a velmi si ceníme i úspěchů v soutěži Fakulta 
roku.
Naši studenti  si mohou vyzkoušet studium v zahraničí v EU i mimo ni a 
získat na zahraniční pobyt zajímavé sti pendium.

Vysoká škola technická a ekonomická
v Českých Budějovicích
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Zhruba 14 % všech VŠ studentů studuje na soukromých vysokých školách, většinou se jedná 
o ekonomické a humanitně zaměřené obory. Doporučujeme návštěvu akcí, které školy pro 
uchazeče pořádají – jejich orientační přehled najdete níže. Většina škol umožňuje návštěvy 
pravidelně nebo po předchozí domluvě.

Kam po maturitě: 
na soukromou vysokou školu

Soukromé školy někdy vypisují termíny dnů otevřených dveří i několikrát do měsíce, nebo je můžete navštívit pravidelně či po domluvě. Z tohoto důvodu 
uvádíme pouze ty termíny, které jsme získali na webu škol, jsou pouze orientační a doporučujeme je před návštěvou ověřit. Kontakty a nové termíny najdete 
v aktuální verzi článku na www.KamPoMaturite.cz.

6. 1.  CEVRO Institut, z.ú. (7. 1. středisko Český Krumlov)

9. 1.  Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o.

11. 1.  ART & DESIGN INSTITUT, s.r.o., Vysoká škola regionálního rozvoje , s.r.o., Vysoká škola tělesné výchovy a sportu  PALESTRA s.r.o.

12. 1.  Vysoká škola logistiky o.p.s.

13. 1.  AKADEMIE STING, o.p.s., Metropolitní univerzita Praha, o.p.s., Vysoká škola finanční a správní, z.ú., Vysoká škola obchodní v Praze, 
o.p.s. (další termín 27. 1.)

14. 1.  ŠKODA  AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s., Unicorn College s.r.o., Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o.

15. 1.  University of New York in Prague, s.r.o., Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s.

18. 1.  AKCENT College s.r.o.

21. 1.  NEWTON College, a.s., Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

AKCE SOUKROMÝCH VŠ V LEDNU 2016

ČEKAJÍ TĚ

TesTy OsP?

V našem online kurzu tě naučíme řešit 
všechny typy úloh, s kterými se v testu setkáš.

Se slevovým kódem KPM666 získáš do konce ledna všechny online kurzy a testy se slevou 33 %.

Jdi na     kampomaturite.cz/testy-osp     a začni ještě dnes!
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Palackého 1381/25, 750 02 Přerov I – Město

Tel.: 581 259 149

studijni@vslg.cz, www.vslg.cz

Vysoká škola logistiky jako jediná v České republice nabízí exkluzivní vzdělání v oblasti logistiky, které je svým zaměřením 
uplatnitelné v praxi na úrovni zaměstnanců firem s logistickým zaměřením, tak i v oblasti státní správy a samosprávy. 
Absolvent získá odborný pohled na procesy řízení dopravy, technické, technologické a logistické aspekty vstupující do 
procesu. Zároveň si osvojí základní znalosti z finančního plánování, řízení firemních procesů, managementu měst a obcí, 
psychologie či sociologie. Je schopen samostatně řešit úlohy inženýrského charakteru v oborech studovaných na VŠLG  
s tím, že si volitelnými předměty přizpůsobí své studium svému zájmu nebo požadavkům svého budoucího zaměstnavatele.

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY (PŘEROV, PRAHA, KARVINÁ):
■ DOPRAVNÍ LOGISTIKA 

■ LOGISTIKA SLUŽEB 

■ INFORMAČNÍ MANAGEMENT 

■ LOGISTIKA CESTOVNÍHO RUCHU

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ OBOR (PŘEROV, PRAHA):
■ LOGISTIKA

DOKTORSKÝ STUDIJNÍ OBOR (ČVUT PRAHA, FAKULTA DOPRAVY):  
■ DOPRAVNÍ LOGISTIKA

TERMÍNY PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY KE STUDIU:
VŠLG Přerov: 1. termín do 29. 4. 2016; 2. termín do 10. 6. 2016, 3. termín do 9. 9. 2016
Edukační centrum Praha: 1. termín do 29. 5. 2015, 2. termín do 10. 9. 2015
Dny otevřených dveří (Přerov): 12. 1. 2016; 2. 2. 2016; 1. 3. 2016; 5. 4. 2016; 3. 5. 2016; 7. 6. 2016
Dny otevřených dveří (Praha): 20. 2. 2016, 23. 4. 2016

Vysoká škola logistiky o.p.s. 

VYZKOUŠEJTE TESTY K MATURITĚ 
A PŘIJÍMAČKÁM
VZOROVÉ I OSTRÉ TESTY K MATURITĚ
Testy CERMAT od roku 2011 si můžete stáhnout a vyzkoušet na
www.KamPoMaturite.cz/statni-maturita-testy

TESTY K PŘIJÍMAČKÁM Z MINULÝCH LET
Shromáždili jsme desítky testů k přijímacím zkouškám. Najdete je seřazené podle oboru  
nebo fakulty na www.KamPoMaturite.cz/prijimaci-testy-vs-online/

OTESTUJTE SE ONLINE
Zjistěte, jak jste před přijímačkami na tom a vyzkoušejte testy online z biologie, psychologie,  
češtiny, politologie, matematiky nebo test studijních předpokladů. Vyhodnocení obdržíte  
hned do e-mailu spolu s přehledem správných odpovědí
www.VysokeSkoly.com/testy
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Bachelor’s   Master’s

www.unyp.cz

Earn an American or European accredited degree.
All programs are entirely delivered in English. 

Find the program that is right for you!
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Londýnská 41, Praha 2
Tel.: 224 221 281
admissions@unyp.cz, www.unyp.cz 

University of New York in Prague

University of New York in Prague 
je přední a největší soukromá vy-
soká škola v České republice, která 
nabízí studium v anglickém jazyce. 
UNYP nabízí náročné, akreditova-
né studijní programy ve spoluprá-
ci s renomovanými vzdělávacími 
institucemi z USA, Velké Británie 
a Evropy. V současné době studuje 
na UNYP více než 800 studentů 
z více než 60 zemí světa a působí 
zde více než 125 lektorů z více než 
20 zemí světa. 

MEZINÁRODNÍ CHARAKTER
Na UNYP Vás budou učit lektoři 
ze Spojených států, Velké Británie 
a z dalších více než 20 zemí světa, 
kteří přináší jak akademické, tak 
i profesionální zázemí. To dělá 
z UNYP multikulturní a nejrozmani-
tější instituci v České republice. Vý-
uku zajišťují mezinárodně uznávaní 
a zkušení pedagogové, kteří k výuce 
přistupují moderním způsobem, 
jsou komunikativní a studenty 
provokují k myšlení a aktivní účasti 
na výuce. Kulturně a geografi cky 
různorodá skupina studentů odráží 
rozmanitost doby, což je charakte-
ristikou dneška i zítřka. Studentům 
UNYP jsou průběžně akademiky 
doporučovány postupy, které vedou 
k rozvoji jejich kritického a analy-
tického myšlení, řešení problémů, 
vedení a rozhodování, které jsou 
potřebné pro kariérní úspěch ve 21. 
století.

VÝHODY STUDIA
■  Akreditované americké a evropské 

studijní programy
■  Double degree programy (dvojí 

diplom – získání diplomu z prestižní 
americké univerzity a zároveň diplo-
mu z UNYP)

■  Americký model vzdělávání zamě-
řený na rozvoj kritického myšlení 
a interaktivní výuku

■  Multikulturní prostředí
■  Malý počet studentů ve třídách
■  Pracovní stáže a výměnné studijní 

pobyty v zahraničí
■  Nový a moderní kampus v atraktivní 

lokalitě

■  Technické vybavení na vysoké úrovni
■  Karierní poradenství
■  Vzrušující studentský život a sportov-

ní vyžití

STUDIJNÍ PROGRAMY
Americké bakalářské programy
Ve spolupráci se State University 
of New York, Empire State College 
Akreditace: Middle States Commission 
on Higher Education (USA), MŠMT (CZ), 
BAC (UK)
■  Obchodní administrativa (dvojí 

diplom)
■  Komunikace a masmédia (dvojí 

diplom)
■  Mezinárodní ekonomické vztahy 

(dvojí diplom)
■  Psychologie (dvojí diplom)
■  IT Management
■  Anglický jazyk a literatura

Evropské bakalářské programy
Akreditace: MŠMT (CZ), IACBE (USA), 
BAC (UK)
■  Obchodní administrativa
■  Finance
■  Marketing
IUBH School of Business 
and Management (DE)
Akreditace: FIBAA
■  Online Marketing
■  Management cestovního ruchu

MBA programy
Akreditace: IACBE (USA), CAMBAS (CZ)
■  MBA v oboru Management
■  MBA v oboru Marketing
■  MBA v oboru Finance a Bankovnictví
■  MBA v oboru Projektový 

management
■  MBA v oboru Podnikání
■  Online MBA programy (titul udělený 

od National American University)

Magisterské programy
University of Bolton
■  LL.M. – Magistr v oboru Práva
■  M.Sc. v oboru Mezinárodní 

management
The College of Saint Rose
■  M.A. v oboru Komunikace
IUBH School of Business 
and Management (DE)
■  M.A. v oboru Management dopravy 

a logistiky

University of Greenwich
■  M.A. v oboru Vzdělávání a výuka 

v cizím jazyce

Ph.D. program
University of Bolton
■  Ph.D. 

AKREDITACE A ČLENSTVÍ
Programy UNYP jsou akreditovány:
■  MŠMT – Ministerstvem školství, mlá-

deže a tělovýchovy České republiky
■  IACBE – Mezinárodním shromáždě-

ním kolegia pro obchodní vzdělávání 
(International Assembly for Collegiate 
Business Education)

■  BAC – Britskou akreditační radou 
(British Accreditation Council for 
Independent Further and Higher 
Education)

■  CAMBAS – Českou asociací MBA škol
■  FIBAA – Švýcarsko-německou akre-

ditační agenturou (Foundation for 
International Business Administration 
Accreditation)

■  ACCA – Asociací certifi kovaných 
účetních (Association of Chartered 
Certifi ed Accountants) 

■  ESC SUNY akreditací

UNYP je členem:
■  AACSB – Association to Advance 

Collegiate Schools of Business
■  CEEMAN – Central and East European 

Management Development Association

www.unyp.cz
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Bc.
Více než 
25 let 

vám otevíráme
dveře k úspěchu

Soukromá vysoká škola
ekonomických studií

Bc. STUDIUM
- Účetnictví
- Management organizací
- Mezinárodní ekonomika a právo v podnikání

Ing. STUDIUM
- Management �remních �nancí
- Strategický management
- Management v mezinárodním podnikání www.svses.cz

Ing.
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Pilská 9  
198 00 Praha 14 – Hostavice

Tel.:  281 932 013 
731 411 370

Fax: 281 930 154

infovs@palestra.cz
www.palestra.cz

MAGISTERSKÉ STUDIUM:
■ Wellness specialista
BAKALÁŘSKÉ STUDIUM:
■  Výživové poradenství  

a sportovní diagnostika
■ Sportovní a kondiční specialista
■ Sportovní a volnočasový pedagog
■  Sportovní a kondiční specialista  

s možností specializace „Wellness“

Forma a délka studia: prezenční,  
kombinovaná / 3 roky - Bc; 2 roky - Mgr
Forma ukončení studia, titul:
bakalářská závěrečná zkouška - Bc.,  
magisterská závěrečná zkouška - Mgr.
Školné: 24 750,- Kč až 29 000,- Kč  
za semestr – dle vybraného oboru

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ  
■ Výživový poradce ■ Aktivizátor seniorů  
■ Praktik pro wellness centra 

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ  
PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
■ Vychovatelství
 
REKVALIFIKAČNÍ KURZY:
■ Instruktor fitcentra ■ Sportovní masér
■ Cvičitel plavání ■ Cvičitel zdravotní TV 

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o.

Dny otevřených dveří: 11. 1., 16. 2., 16. 3., 14. 4.,  
12. 5., 15. 6., 12. 7., 15. 8., 5. 9. 2016 vždy od 16:30 hod.

Absolventi ATVS PALESTRA - VOŠ mohou  
pokračovat ve studiu na VŠTVS PALESTRA a získat 
titul Bc. dvousemestrálním studiem.  
Nyní se slevou 20 % na školném 

 

Nad Vinným potokem 1148/4 
101 00 Praha 10
Tel.:  224 313 071
        261 227 065
skola@mipp.cz
www.mipp.cz

Ve spolupráci se zahraničními univerzitami nabízí MIPP vysokoškolské studium právních  
a ekonomických oborů. Pro absolventy VOŠ je připravena mimořádná nabídka získání  
bakalářského vzdělání ve zkráceném dvouletém studiu.

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM  
- 3leté studium v prezenční a kombinované formě, akademický titul Bc.: 
■ obor Právo ■ obor Sociální práce ■ obor Mezinárodní vztahy  

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM  
- 2leté studium v prezenční a kombinované formě, akademický titul Mgr.: 
■ obor Právo a právní věda ■ obor Účetnictví a audit

Rigorózní řízení: PRÁVO, SOCIÁLNÍ PRÁCE .

Centrum jazykové přípravy nabízí jazykové kurzy pro veřejnost  
(německý, anglický, ruský, čeština pro cizince)

Jednoleté pomaturitní studium jazyků akreditované MŠMT anglický, německý, španělský, ruský

Centrum celoživotního vzdělávání nabízí akreditovaný kurz:  
Oceňování nemovitostí ■ Základy podnikání ■ Účetnictví ■ Daňová evidence ■ Daňový specialista

Mezinárodní institut podnikatelství a práva, s.r.o. - Praha 

   
   

 

tř. Kosmonautů 1288/1
779 00 Olomouc
Tel.: 587 332 311
mvso@mvso.cz

www.mvso.cz
www.facebook.com/mvsocz

EKONOMIKA a MANAGEMENT
Studujte na MVŠO a zažijte víc s naším Bc.+ programem!
+  inovativní výuka propojující teorii s praxí
+  studijní profilace dle osobních preferencí
+  kontakt s předními českými i zahraničními odborníky
+  možnost vycestovat do zahraničí za studiem či na pracovní stáž
+  vysoká uplatnitelnost absolventů
+  bohatý studentský život
+  moderní zázemí BEA campusu Olomouc

Přijďte se přesvědčit na Den otevřených dveří  
v sobotu 16. února od 10:00 do 14:00.
Více informací naleznete na www.mvso.cz.

Moravská vysoká škola Olomouc
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Polská 10, 120 00 Praha 2-Vinohrady
Tel.: 222 101 020 , Fax: 222 718 813
admissions@praguecollege.cz, www.praguecollege.cz

Prague College

Prague College, britská vysoká škola v centru Prahy, nabízí studentům bakalářské a magisterské 
programy v rámci fakult School of Business, School of Art & Design a School of IT & Computing. 

Tyto mezinárodně uznávané britské tituly jsou udělovány ve spolupráci s britskou Teesside University, která byla zvolena ve Velké Británii 
univerzitou roku (Times Higher Education).
PROČ STUDOVAT U NÁS? 
■ kvalitní výuka pouze v anglickém jazyce ■ praktické studium, práce na reálných projektech ■ profesionální a zkušení lektoři ■ meziná-
rodní studijní prostředí ■ zajímaví hostující přednášející ■ moderní učebny vybavené kvalitní technikou ■ délka studia přizpůsobitelná 
vašim potřebám (full-time, part-time, blended) ■ přátelská a osobní atmosféra
PŘÍPRAVNÉ PROGRAMY
Pro plynulý začátek studia v angličtině poskytuje Prague College  tzv. přípravné programy, které jsou zaměřeny na zlepšení jazykových 
(English for Higher Education) či profesních (Foundation Diploma) znalostí.
BAKALÁŘSKÉ PROGRAMY
Tříletý univerzitní program složený z dvouletého studia HND (Higher National Diploma) a navazujícího ročního studia bakalářského pro-
gramu, zakončený udělením britského titulu BA či BSc. Velký důraz je kladen na získávání praktických znalostí, které může student ihned 
uplatnit v rámci své profesní kariéry. 
(Nabízené programy: BA (Hons) International Business Management, BA (Hons) Business 
Finance & Accounting, BA (Hons) Graphic Design, BA (Hons) Fine Art Experimental Media,  
BA (Hons) Communications and Media Studies, BSc (Hons) Computing) 
MAGISTERSKÉ PROGRAMY
Navazující magisterský program, kde studenti získají britský titul MSc. Studium poskytuje 
širokou škálu potřebných teoretických a praktických zkušeností a zárověň strukturované ma-
nažerské vzdělání, které přispívá ke zvýšení hodnoty na trhu práce. (Nabízené programy:  
MSc International Management, MSc Computing, MA Future Design, MA Fine Art)
Dny otevřených dveří: Každý den jsme tu pro Vás, proto nás neváhejte kdykoli kontaktovat!
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Na Karmeli 1457, 293 01 Mladá Boleslav
info@savs.cz
www.savs.cz

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.

ŠKODA AUTO Vysoká škola byla založena roku 2000 společností ŠKODA AUTO. Je jedinou vysokou školou 
v České republice, jejímž zakladatelem je velká nadnárodní společnost. Nabízí unikátní bakalářské i nava-

zující magisterské programy. Součástí prezenčního bakalářského studijního programu je odborná praxe ve firmě ŠKODA AUTO, jejich dodavatelů, v 
široké síti partnerských firem školy či v zahraničí. Studenti mají možnost vyjet za studiem na více než 30 partnerských univerzit či na pracovní stáž do 
některého z podniků koncernu Volkswagen (Bentley Motors Ltd., Audi Jižní Korea, Audi Deutschland, VW Shanghai, ŠKODA AUTO India Private Ltd. 
a další). Výuka probíhá v českém nebo anglickém jazyce, v kombinované či prezenční formě. V roce 2015 získala ŠKODA AUTO Vysoká škola meziná-
rodní akreditaci Accreditation Council for Business Schools and Programs.

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM (Bc.) – 3,5 roku (7 semestrů)
■ Podniková ekonomika a management obchodu
■ Podniková ekonomika a finanční management
■ Podniková ekonomika a řízení provozu, logistiky a kvality
■ Podniková ekonomika a řízení lidských zdrojů NOVÝ OBOR!

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM (Ing.) – 2 roky (4 semestry)
■ Podniková ekonomika a management provozu VYUČUJEME TAKÉ V PRAZE!
■ Globální podnikání a finanční řízení podniku
■ Globální podnikání a marketing
■ Globální podnikání a právo

Proč studovat na ŠKODA AUTO Vysoké škole
Unikátní studijní programy - Vynikající uplatnitelnost absolventů – praxe již při studiu - motivační 
programy – zahraniční výměnné studijní a praktikantské pobyty – individuální přístup – rozšířená 
výuka jazyků – moderní zázemí - Double Degree programy – uplatnění nejenom v ČR ale i ve světě

Dny otevřených dveří:  14. 1. 2016, 13. 2. 2016, 10. 3. 2016, 16. 4. 2016,
19. 5. 2016, 16. 6. 2016, 25. 8. 2016. Přijímací řízení: 1. kolo 30. 4. 2016, 2. kolo 7. 8. 2016,
3. kolo 2. 9. 2016, 4. kolo 22. 9. 2016. Studenti jsou přijímáni bez přijímacích zkoušek.

 ■ 

Fakulta společenských studií 
Smetanova 266 
755 01 Vsetín
Tel.:  571 415 843 

733 120 084
e-mail: info@huni.cz 
www.huni.cz 
Facebook: Fakulta  
společenských studií Vsetín

Fakulta společenských studií nabízí tříleté bakalářské kombinované studium v těchto studijních oborech:
■ PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA
Absolvent/ka studia získává učitelskou kvalifikaci pro státní i soukromé mateřské školy a další předškolní  
zařízení, vč. možnosti zastávat zde vedoucí pozice.
■ ŽURNALISTIKA
Absolvent/ka studia je připraven/a působit jako aktivní žurnalista s univerzálním všeobecným přehledem,  
vybavený praktickými profesními a technickými dovednostmi. V průběhu studia je možná orientace na  
sportovní žurnalistiku a mediální poradenství.
■ ARISTOLOGIE
Absolvent/ka studia je připraven/a působit v profesích vyžadujících znalost gastronomie v kulturních, historic-
kých a společenských souvislostech (např. gourmet vědec, kritik, žurnalista, vyučující v odborné škole apod.)
■ PEDAGOGIKA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT
Absolvent/ka  studia získává plnou kvalifikaci pro působení v zařízeních zaměřených na volnočasové aktivity 
dětí, mládeže a dospělých (např. střediska volného času, rekreační střediska, wellness, DDM apod.)
■ PSYCHOLOGIE (PROBÍHÁ AKREDITACE K OTEVŘENÍ OD AK. ROKU 2016/17)
Absolvent/ka studia je na základě získaných znalosti  připraven/a pro práci v orgánech státní správy, v oblasti 
sociálních služeb, ve středním managementu v podnicích, ve sdělovacích prostředcích, ve výzkumných  
odděleních, v redakční práci.
Pro uvedené obory se připravuje návazné magisterské studium. 
Dny otevřených dveří 16. 1., 30. 1. a 6. 2. 2016. Přihlášky budou přijímány průběžně, přijímací řízení bude bez 
přijímacích zkoušek. Bližší informace budou zveřejněny na stránkách fakulty www.huni.cz. 

Vysoká škola HUMANITAS

Informace o všech oborech VŠ 
můžete mít přehledně ve svém 
telefonu. Aplikaci Adresář škol 
stahujte zdarma
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Estonská 500, 101 00 Praha 10
Telefon: 210 088 800,
info@vsfs.cz, , www.vsfs.cz, www.facebook.com/vsfscz, 
https://twitter.com/VSFS_Praha, www.youtube.com/user/vsfstv,

Vysoká škola finanční a správní

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY V ČJ – PREZENČNÍ I KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA
■ Řízení podniku a podnikové finance ■ Řízení podniku a podnikové finance & BSBA (Studium Joint Degree „B“ – Bc.+BSBA)  
■ Marketingová komunikace ■ Marketingová komunikace & BSBA (Studium Joint Degree „B“ – Bc.+BSBA) ■ Bankovnictví  
■ Pojišťovnictví ■ Veřejná správa ■ Aplikovaná informatika ■ Kriminalisticko právní specializace ■ Bezpečnostně právní studia  
■ Právo v podnikání ■ Právo ve veřejné správě 
BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY V AJ – PREZENČNÍ I KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA 
■ Business Management and Corporate Finance ■ Marketing Communication ■ Business Management and Corporate Finance & BSBA 
(Studium Joint Degree „B“ – Bc.+BSBA) ■ Marketing Communication & BSBA (Studium Joint Degree „B“ – Bc.+BSBA)

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ OBORY V ČJ – PREZENČNÍ I KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA
■ Řízení podniku a podnikové finance ■ Řízení podniku a podnikové finance & MBA (Studium Joint Degree „M“ – MBA+Ing.)  
■ Marketingová komunikace ■ Marketingová komunikace & MBA (Studium Joint Degree „M“ – MBA+Ing.) ■ Finance a finanční služby
■ Pojišťovnictví ■ Veřejná správa ■ Aplikovaná informatika ■ Právní aspekty veřejné správy

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ OBORY V AJ – PREZENČNÍ I KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA
■ Business Management and Corporate Finance ■ Marketing Communication ■ Business Management and Corporate Finance & MBA 
(Studium Joint Degree „M“ – MBA+Ing.) ■ Marketing Communication & MBA (Studium Joint Degree „M“ – MBA+Ing.) 

PROGRAMY VE SPOLUPRÁCI S CITY UNIVERSITY OF SEATTLE ■ MBA – Master of Business Administration
PROGRAM VE SPOLUPRÁCI S LONDON SOUTH BANK UNIVERSITY ■ MPA – Master of Public Administration 

DOKTORSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM – PREZENČNÍ I KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA
■ Hospodářská politika a správa (obor – Finance)

Studujte bakaláře na VŠRR 
a zajistěte si manažerskou pozici. 

PRAHA   |   BRNO

VYPLŇOVAT PODEPISOVAT
Smlouvy

 Bez přijímacích zkoušek a matematiky

 Prezenční a kombinované studium

 Vysoká úspěšnost absolventů 
na trhu práce

 Možnost studia a stáží v zahraničí

 Vysoký standard výuky 
se zaměřením na praxi

 Individuální přístup a rodinná atmosféra

Dny otevřených dveří:
15. února, 14. března, 18. dubna, 9. května, 
13. června, 11. července,  26. července, 
8. srpna, 5. září a 26. září 2016

VYSOKÁ ŠKOLA 
REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

Management rozvoje měst a regionů 
se specializacemi:

Management cestovního ruchu
Management a rozvoj lidských zdrojů
Management ve veřejné správě
Územní management
Životní prostředí a rozvoj
Management evropských projektů

Bc.

Bezpečnostní management v regionech 
se specializacemi:

Bezpečnostně právní
Kriminalistika a kriminologie
Národní bezpečnost
Management a rozvoj lidských zdrojů

Bc.

tel. 234 718 718   |   info@vsrr.cz

www.vsrr.cz
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Duškova 7, 150 00 Praze 5
Telefon: 210 082 418, Fax: 257 316 787 
info@vszdrav.cz, www.vszdrav.cz, www.facebook.com/vszdrav/

Vysoká škola zdravotnická se již více než 10 let specializuje na bakalářské vysokoškolské stu-
dium zdravotnických nelékařských oborů. Absolventi získávají po obhájení bakalářské prá-

ce a  složení státní zkoušky titul „Bakalář“ (Bc.). Vzdělání odpovídá směrnicím EU a  dle sdělení 
Evropské komise EU bude jeho absolventům v zemích EU kvalifikace uznána. Délka studia je u jednotlivých oborů tři 
roky. Praktické výuce je věnováno až 50 % hodinové dotace programu. Odborné praxe probíhají v akreditovaných 
zdravotnických a sociálních zařízeních. Škola nabízí v rámci programu Erasmus možnost zahraničních stáží během 
studia.

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ: 
■ VŠEOBECNÁ SESTRA (PREZENČNÍ, KOMBINOVANÉ)

■ PORODNÍ ASISTENTKA (PREZENČNÍ)

■ RADIOLOGICKÝ ASISTENT (PREZENČNÍ)

■ ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ (PREZENČNÍ)

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:  
1. termín - 2. 2. 2016, 2. termín - 7. 4. 2016

PŘIHLÁŠKY KE STUDIU:  
pro I. kolo přijímacích zkoušek do 30. 4. 2016 (termín zkoušky: 8. června 2016)  
pro II. kolo přijímacích zkoušek do 26. 8. 2016 (termín zkoušky: 6. září 2016)

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s.

Studijní programy na AAU

BAK ALÁŘSKÉ

• Business Administration

• Business Administration: Marketing and Communications 

Emphasis

• Business Administration: Strategic Marketing Analysis

and Planning Emphasis

• Humanities, Society and Culture

• International Relations

• Jewish Studies: History and Culture

• Journalism and Communications

• Politics and Society

• Visual Art Studies

• Bachelor of Laws (LLB)

– ve spolupráci s University of London

 
MAGISTERSKÉ

• Business and Law in International Markets

• Humanities

• International Relations and Diplomacy

• Master of Law (LLM)

– ve spolupráci s University of London

 
PROFESNÍ

• MBA (Master of Business Administration)

– ve spolupráci s Chapman University, Kalifornie,

prestižní akreditace AACSB

Anglo-americká vysoká škola, o. p. s.

GPA Award
3.9 + 100 %

3.8 + 70 %

3.7 + 50 %

3.6 + 30 %

3.5 + 10 %

AKREDITACE

Všechny programy jsou akreditovány Ministerstvem školstvím ČR s výjim-

kou programu LLB – zde diplom uděluje University of London a akreditace 

je britská. Program MBA je držitelem prestižní světové akreditace AACSB- 

univerzální, mezinárodně uznávaným zlatým standardem v certifi kaci byz-

nysových škol.

PROSPĚCHOVÁ STIPENDIA

AAU nabízí unikátní systém prospěchových stipendií, díky kterému mohou 

ti nejlepší studenti studovat ZADARMO na základě dosaženého studijní-

ho průměru GPA (Grade Point Average).

www.aauni.edu
www.praguemba.com 

Anglo-americká vysoká škola, o.p.s
Letenská 120/ 5, Malá Strana, 118 00  Praha 1, IČ:25940082, admissions@aauni.edu

Den otevřených dveří: každou středu od 13.00 do 17.00 hod.

Osobní schůzku lze domluvit individuálně ve Student 

Services Center, telefonicky (+420) 257 286 202 nebo e-mailem 

na admissions@aauni.edu.

Termín podání přihlášky: v průběhu celého roku. Studium je 

možné zahájit jak v lednu, tak v září každého roku. 

Termín přijímací zkoušky: v průběhu celého roku.

Poplatek za přihlášku: 500,– Kč.

ANGLO-AMERICKÁ VYSOKÁ ŠKOLA, o.p.s., (AAU) je nejstarší sou-
kromou vysokou školou v ČR.  Byla založena v roce 1990. 

Sídlem AAU je od konce ledna 2015 nově luxusně opravený Thurn
-Taxisův palác v Letenské ulici č. 5 na Malé Straně v Praze. Jde o jednu 
z nejcennějších barokních budov v centru Prahy, která má bohatou 
historii a nyní bude sloužit studentům z celého světa k jejich akade-
mickému růstu.

V roce 2014 byl AAU přiznán status kandidatury na prestižní ame-
rickou akreditaci WASC (The Western Association of Schools and 
Colleges). WASC je známkou kvalitní instituce, t.j. nabízí studijní 
programy splňující nejvyšší standardy na vzdělávání a má dobře fun-
gující řízení na všech úrovních. Akreditace zvyšuje reputaci instituce 
a tedy zvyšuje také hodnotu diplomů absolventů.  WASC akreditaci 
mají nejznámější americké univerzity na západním pobřeží, jako jsou 
například soukromé Chapman University či Stanford University nebo 
státní jako University of California, Berkeley či California Institute of 
Technology. 

AAU, po celou dobu své existence, patří mezi přední soukromé 
vysoké školy v České republice. V současné době na této soukromé 
vysoké škole studuje více než 1000 studentů z více než 60 zemí 
světa. AAU je po vzoru špičkových amerických univerzit spravována 
jako nezisková organizace, jež všechny získané prostředky investuje 
do zvyšování kvality výuky a zlepšování technologického vybavení.

VÝHODY STUDIA 

• vzdělávání v angličtině
• interaktivní výuka

• • možnost výměnných pobytů na
evropských i mimoevropských univerzitách

• fl exibilní rozvrh
• multikulturní prostředí
• nejkrásnější kampus

ve střední Evropě
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Studijní programy na AAU

BAK ALÁŘSKÉ

• Business Administration

• Business Administration: Marketing and Communications 

Emphasis

• Business Administration: Strategic Marketing Analysis

and Planning Emphasis

• Humanities, Society and Culture

• International Relations

• Jewish Studies: History and Culture

• Journalism and Communications

• Politics and Society

• Visual Art Studies

• Bachelor of Laws (LLB)

– ve spolupráci s University of London

 
MAGISTERSKÉ

• Business and Law in International Markets

• Humanities

• International Relations and Diplomacy

• Master of Law (LLM)

– ve spolupráci s University of London

 
PROFESNÍ

• MBA (Master of Business Administration)

– ve spolupráci s Chapman University, Kalifornie,

prestižní akreditace AACSB

Anglo-americká vysoká škola, o. p. s.

GPA Award
3.9 + 100 %

3.8 + 70 %

3.7 + 50 %

3.6 + 30 %

3.5 + 10 %

AKREDITACE

Všechny programy jsou akreditovány Ministerstvem školstvím ČR s výjim-

kou programu LLB – zde diplom uděluje University of London a akreditace 

je britská. Program MBA je držitelem prestižní světové akreditace AACSB- 

univerzální, mezinárodně uznávaným zlatým standardem v certifi kaci byz-

nysových škol.

PROSPĚCHOVÁ STIPENDIA

AAU nabízí unikátní systém prospěchových stipendií, díky kterému mohou 

ti nejlepší studenti studovat ZADARMO na základě dosaženého studijní-

ho průměru GPA (Grade Point Average).

www.aauni.edu
www.praguemba.com 

Anglo-americká vysoká škola, o.p.s
Letenská 120/ 5, Malá Strana, 118 00  Praha 1, IČ:25940082, admissions@aauni.edu

Den otevřených dveří: každou středu od 13.00 do 17.00 hod.

Osobní schůzku lze domluvit individuálně ve Student 

Services Center, telefonicky (+420) 257 286 202 nebo e-mailem 

na admissions@aauni.edu.

Termín podání přihlášky: v průběhu celého roku. Studium je 

možné zahájit jak v lednu, tak v září každého roku. 

Termín přijímací zkoušky: v průběhu celého roku.

Poplatek za přihlášku: 500,– Kč.

ANGLO-AMERICKÁ VYSOKÁ ŠKOLA, o.p.s., (AAU) je nejstarší sou-
kromou vysokou školou v ČR.  Byla založena v roce 1990. 

Sídlem AAU je od konce ledna 2015 nově luxusně opravený Thurn
-Taxisův palác v Letenské ulici č. 5 na Malé Straně v Praze. Jde o jednu 
z nejcennějších barokních budov v centru Prahy, která má bohatou 
historii a nyní bude sloužit studentům z celého světa k jejich akade-
mickému růstu.

V roce 2014 byl AAU přiznán status kandidatury na prestižní ame-
rickou akreditaci WASC (The Western Association of Schools and 
Colleges). WASC je známkou kvalitní instituce, t.j. nabízí studijní 
programy splňující nejvyšší standardy na vzdělávání a má dobře fun-
gující řízení na všech úrovních. Akreditace zvyšuje reputaci instituce 
a tedy zvyšuje také hodnotu diplomů absolventů.  WASC akreditaci 
mají nejznámější americké univerzity na západním pobřeží, jako jsou 
například soukromé Chapman University či Stanford University nebo 
státní jako University of California, Berkeley či California Institute of 
Technology. 

AAU, po celou dobu své existence, patří mezi přední soukromé 
vysoké školy v České republice. V současné době na této soukromé 
vysoké škole studuje více než 1000 studentů z více než 60 zemí 
světa. AAU je po vzoru špičkových amerických univerzit spravována 
jako nezisková organizace, jež všechny získané prostředky investuje 
do zvyšování kvality výuky a zlepšování technologického vybavení.

VÝHODY STUDIA 

• vzdělávání v angličtině
• interaktivní výuka

• • možnost výměnných pobytů na
evropských i mimoevropských univerzitách

• fl exibilní rozvrh
• multikulturní prostředí
• nejkrásnější kampus

ve střední Evropě
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vyšší odborné školy

Kam po maturitě: 
na vyšší odbornou školu

 

Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6

Tel.:  233 017 315 
737 218 595

vos.study@cuscz.cz
www.vos-cus.cz

ŠKOLA, SE KTEROU  
NAJDETE UPLATNĚNÍ 
STUDIJNÍ OBOR:
MANAGEMENT SPORTU
Absolutorium: titul DiS.
Forma studia: denní a kombinovaná 
Kritéria přijetí: bez přijímacích zkoušek,  
podmínkou je ukončené středoškolské vzdělání
Roční školné:  
23 000,- Kč denní/kombinované studium
Den otevřených dveří:  
Pondělí až pátek od 9 do 15 hodin

Připravujeme studijní obor:
WELLNESS SPECIALISTA

 Vyšší odborná škola ČUS

    

Mojmírovců 1002/42 
709 00 Ostrava  
 

Tel.:  800 888 989, 
734 578 175

vos@sokrates.cz

www.sokrates.cz/vos

VOŠ SOKRATES POSKYTUJE VZDĚLÁNÍ V OBORU  
PRÁVO A EKONOMIE
■  denní forma s výhodami studenta 
■  dálková forma odkudkoliv z ČR
■  titul DiS.
■  symbolické školné
■ ceny pro studenty
■  individuální studijní plán u denního studia
■  možnost pokračování v Bc. studiu 

na partnerské VŠ (nástup do 2. ročníku) 
■  velká jistota nalezení zaměstnání (notářská a advokátní kancelář, bankovní 

sektor, apod.)
■ Místa výuky: Ostrava, Opava, Nový Jičín, Bruntál
Veškeré informace získáte na www.sokrates.cz/vos nebo  
na bezplatné infolince 800 888 989.

VOŠ SOKRATES

  

T. G. Masaryka 14 
293 80 Mladá Boleslav

Tel.:  326 718 055

studijni@oamb.cz

www.oamb.cz

Profilové předměty: finanční řízení, 
účetnictví, právo, cizí jazyk (A, N).
Denní forma studia je tříletá, dálková 
čtyřletá.
Přijímací řízení proběhne ve třech kolech 
bez přijímacích zkoušek.
Přijímáme na základě studijních výsledků 
ve 4. a 3. ročníku SŠ.
Termín podání přihlášek pro 1. kolo  
je 31. 5. 2016.
Do 1. roč. přijmeme 80 studentů denní  
a 40 studentů dálkové formy.
Roční školné 3000,- Kč.

Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola 
s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav

 

Erbenova 184  
344 01 Domažlice

Tel.:  379 724 581
Fax: 379 722 346

vos-oa-szs@ekodom.cz

www.oadomazlice.cz

VOŠ – vzdělávací program: 
53-41-N/01  Diplomovaná všeobecná 

sestra
75-32-N/01 Sociální práce
obor vzdělání:  
Sociální práce a sociální pedagogika
3 letý (denní forma) a 3,5 letý (kombinovaná forma) 
akreditovaný obor VOŠ pro uchazeče s maturitou
Přijímací řízení: 21. 6. 2016
Přihlášky: zasílejte na adresu školy do konce 
května 2016 (s úředně ověřenou kopií  
maturitního vysvědčení)
Školné: 3 000,- Kč/rok
Ubytování: po-pá 1 100,- Kč/měsíc
Den otevřených dveří: 17. 2. 2016 od 10:00 
do 17:00 v budově školy v Erbenově ul. 184, 
Domažlice 

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie  
a Střední zdravotnická škola Domažlice
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vyšší odborné školy

  

Palachova 35 
400 01 Ústí nad Labem

Tel.: 475 211 276  
studodd@szsvzs.cz

www.szsvzs.cz

Obory vzdělávání od 1. 9. 2016 – pro absolventy SŠ s maturitou

TŘÍLETÉ VZDĚLÁVÁNÍ UKONČENÉ ABSOLUTORIEM 

■ Diplomovaná dentální hygienistka – denní

■ Diplomovaný farmaceutický asistent – denní, kombinované

■  Diplomovaný zdravotní laborant – denní, 
kombinované

■ Diplomovaný zubní technik – denní

■  Diplomovaná všeobecná sestra – denní, 
kombinované

Termín podání přihlášek: 
1. termín – do 31. května 2016
2. termín – do 10. srpna 2016
3. termín – do 16. září 2016

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem

  

Nad Rokoskou 111/7 
182 00  Praha 8

Tel.:  284 680 880  
725 196 038

pbvos@pbvos.cz 
studijni@pbvos.cz

www.pbvos.cz 
www.akaz.cz

PB – Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s. r. o., vznikla již v roce 1992. Nově zrekonstruovaná budova 
školy včetně nového vybavení se nachází v malebném prostředí Prahy 8. Škola je dobře dopravně dostupná. Jejími 
hlavními partnery jsou ČSOB, a. s., VŠLG, a. s., HC Sparta Praha, a. s., CZECH NEWS CENTER, a. s., Městská část Praha 8, 
Česká manažerská asociace a řada dalších renomovaných firem, ve kterých naši žáci vykonávají odbornou praxi.
PB – Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s. r. o. pro život připravila již více než dva tisíce úspěšných 
absolventů. Je zařazena do rejstříku škol a školských zařízení MŠMT ČR, žáci a studenti mají veškeré výhody jako studující 
ve státních školách. Škola získala od Evropské komise oprávnění Erasmus University Charter a může proto v rámci grantu 
Erasmus+ vysílat studenty na studijní pobyty a pracovní stáže. Zkráceným studiem v bakalářském programu VŠ lze získat 
vysokoškolský titul Bc.

PB – Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. 

Název oboru Délka Forma
Aplikace výpočetní techniky 3 denní
Aplikace výpočetní techniky 3 kombinovaná
Cestovní ruch 3 denní
Cestovní ruch 3 kombinovaná
Finanční poradenství 3 denní
Finanční poradenství 3 kombinovaná
Personální řízení 3 denní
Personální řízení 3 kombinovaná
Žurnalistika a nová média 3 denní
Žurnalistika a nová média 3 kombinovaná

OBORY STUDIA (DiS.)

Dny otevřených dveří: 26. 1. 2016, 10. 5. 2016,  
9. 6. 2016, dále dle individuální dohody

   

Karlova 111

397 01 Písek

Tel.: 728 731 629

skola@vosr.cz

www.vosr.cz

Restaurování památek
Výrazně individualizované, tříleté studium v oborech Restaurování a konzervování  
nábytku a dřevořezby 8242N04 a Restaurování kovů 8242N01.

■ Vysoce kvalifikovaní pedagogové, držitelé restaurátorských licencí MK ČR.

■  Praxe v renomovaných institucích v ČR  
i EU (UPM, NTM, NPÚ Praha).

■  Motivační stipendia a mzda studentům,  
kteří během své praxe restaurují a konzervují 
objekty určené do expozic muzeí a galerií.

■  Studující z celé ČR i ze zahraničí. Jedinečná 
možnost vzdělání ve výjimečných oborech.

Vyšší odborná škola restaurátorská v Písku
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vyšší odborné školy

  

Ledecká 35 
323 21  Plzeň 
Tel.: 377 534 450
info@vosplzen.cz 
www.vosplzen.cz

DENNÍ STUDIUM:  
■ DIPLOMOVANÝ ZUBNÍ TECHNIK
■ SYSTÉMOVÝ ADMINISTRÁTOR IT
■  MANAGEMENT SPORTOVNÍCH AKTIVIT
■  CESTOVNÍ RUCH
DENNÍ A KOMBINOVANÉ STUDIUM: 
■ SOCIÁLNÍ PRÁCE 
■ DIPLOMOVANÝ OČNÍ OPTIK 
■ BEZPEČNOST OBYVATELSTVA  
■ VEŘEJNÁ SPRÁVA – VE SCHVALOVACÍM ŘÍZENÍ.
Přijímací zkoušky:  
I. kolo: 28. 6. 2016, II. kolo: 25. 8. 2016

Den otevřených dveří:  21. 1. 2016 a 19. 3. 2016
Možnost ubytování v DM.
Bližší informace na: www.vosplzen.cz

Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o. Plzeň

   

Komenského 1 
566 19 Vysoké Mýto

Tel.:  465 420 314 

skola@stavebniskola.cz    
www.stavebniskola.cz

Pro absolventy gymnázií a středních odborných škol nabízíme studium perspektivního 
stavebního oboru
36-41-N/03 Inženýrské stavitelství se specializací 
na dopravní nebo vodohospodářské stavby
a nově akreditovaný obor 36-41-N/07  
Nízkoenergetické a pasivní objekty
Absolvent je připraven k výkonu náročných a koncepčních 
činností v oblasti nízkoenergetických a pasivních objektů a na 
úseku dopravních a vodohospodářských staveb.

Profil absolventa lze charakterizovat těmito znaky:
■  univerzální odborná připravenost 
■  speciální odborná připravenost podle zvoleného zaměření

Součástí studia je problematika katastru nemovitostí a pozemkových úprav, geodézie a stavební ekonomiky. 
S rozšířenou praxí ve 4. a 6. semestru je absolvent výborně připraven pro budoucí uplatnění. Hodnocení 
v průběhu studia je prováděno kreditním systémem ECTS (European Credit Transfer Systém). Studium je 
podpořeno nově vybudovanou vodohospodářskou laboratoří v rámci ROP NUTS II Severovýchod.
Studium je ukončeno absolutoriem, absolvent získá titul Diplomovaný specialista (DiS.).
Škola má široce rozvinutou spolupráci se stavebními fakultami v Brně a v Ostravě.

Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto

  

Na Chodovci 2700/54
141 00 Praha 4
Tel.:  775 554 635 

775 266 778

info@skolamedea.cz
www.skolamedea.cz

Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická MEDEA, s.r.o.

STUDUJTE ATRAKTIVNÍ ZDRAVOTNICKÉ  
OBORY NA SOUKROMÉ VOŠ V PRAZE!
Studenty nabíráme BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

■  DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA  
(kombi)

■  DIPLOMOVANÝ ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ  
(denní a kombi)

■  DIPLOMOVANÝ NUTRIČNÍ TERAPEUT  
(denní)

Dny otevřených dveří:  
16. 3. 2016 a 25. 4. 2016 od 8 do 14 hodin
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vyšší odborné školy

Vyšší odborná škola zdravotnická
JIHLAVA

www.farmeko.cz; farmeko@farmeko.cz
FARMEKO - VOŠ zdravotnická, Znojemská 76, Jihlava

tel.: 567 306 261; gsm: 739 387 973

Tříleté vyšší odborné studium pro absolventy s úplným  
středním vzděláním zakončeným maturitní zkouškou.
Obor je zaměřen především na výuku medicínských  
a farmaceutických disciplín. Absolventi získávají titul 
diplomovaný specialista – DiS.

Uplatnění absolventů:

odborníci pro činnost na farmaceutických pracovištích,  
pro aktivní účast na přípravě, kontrole, uchovávání a distribuci 
léčiv a zdravotnických potřeb
uplatnění ve funkci farmaceutických asistentů v lékárnách všech 
typů, ve výrobnách léčivých přípravků, na odděleních výroby 
infúzních roztoků, v podnicích zdravotnického zásobování, 
v prodejnách léčivých rostlin, v laboratořích pro kontrolu léčiv, 
ve farmaceutickém průmyslu
reprezentanti farmaceutických firem atd.

denní forma vzdělávání
kombinovaná (dálková) forma vzdělávání

DIPLOMOVANÝ FARMACEUTICKÝ ASISTENT
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vyšší odborné školy

 

Alšovo nábřeží 6
110 00  Praha1
Tel.: 221 771 105
školní matrika
voszaszs@szspraha1.cz
www.szspraha1.cz

3leté - denní vyšší odborné vzdělání 
zakončené absolutoriem 
■ DIPLOMOVANÁ DENTÁLNÍ HYGIENISTKA 

■ DIPLOMOVANÝ FARMACEUTICKÝ ASISTENT 

■ DIPLOMOVANÝ ZDRAVOTNÍ LABORANT

■ DIPLOMOVANÝ ZUBNÍ TECHNIK 

■ DIPLOMOVANÝ OČNÍ OPTIK 

Podmínky přijetí: maturitní zkouška, zdravotní 
způsobilost, kritéria pro přijímací řízení  
www.szspraha1.cz

Dny otevřených dveří: 16. 3. 2016  a  25. 4. 2016

Přihlášky ke studiu odevzdat: do 31. 5. 2016

Roční školné: 3 000 Kč

Vyšší odborná škola zdravotnická 
a Střední zdravotnická škola, Praha

  

Salmovská 8 
120 00 Praha 2

Tel.:  211 222 440

jabok@jabok.cz

www.jabok.cz

Studijní obor:
SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A TEOLOGIE
Absolvent se stává diplomovaným specialistou 
v oboru sociální pedagogika (DiS.). Jabok spolu-
pracuje s ETF UK na realizaci VŠ studijního oboru 
Pastorační a sociální práce (Bc.). Studenti Jaboku tedy 
budou moci na ETF UK požádat o uznání některých 
praktických předmětů. Vysokoškolský systém studia. 
600 hodin praxe (v ČR i zahraničí) během studia. 2 cizí 
jazyky. Ubytování v budově školy v centru Prahy.
Forma studia: denní a kombinovaná
Délka studia: 3 roky.  
Školné: 3 500 Kč/semestr (denní studium)
PŘIHLÁŠKY: I. kolo: 1. 2.−22. 5. 2016, II. kolo:  
15. 6.−15. 8. 2016. PŘIJÍMACÍ POHOVORY: I. kolo: 
6. 6.−10. 6. 2016, II. kolo: 22. 8.−26. 8. 2016. DNY 
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 10. 2. 2016 a 13. 4. 2016

JABOK – Vyšší odborná škola 
sociálně pedagogická a teologická, Praha

 

Slovačíkova 400/1 
197 00 Praha 9 – Kbely

Tel.:  286 852 080 
603 286 852

Fax: 286 850 188

info@palestra.cz
www.palestra.cz

STUDIJNÍ OBORY:
■  Management sportu ■ Wellness - Balneo  
Forma a délka studia:  
denní – 3 roky, dálková – 3,5 roku
Forma ukončení studia, titul: absolutorium, DiS.
Školné:  
23 900,- Kč/ rok (Management sportu - denní) 
18 500,- Kč/ rok (Management sportu - dálkové)
23 800,- Kč/ rok (Wellness - Balneo - denní)
18 400 Kč/ rok (Wellness - Balneo - kombinované)
Dny otevřených dveří: 21. 1., 18. 2., 17. 3., 21. 4., 
19. 5., 16. 6., 21. 7., 18. 8. 2016
Absolventi VOŠ mohou pokračovat ve studiu na 
VŠTVS Palestra a získat titul Bc. dvousemestrálním 
studiem. Nyní se slevou 20 % na školném.
Studenti mají možnost získat již během studia  
4 osvědčení: ■ Sportovní a rekondiční masér  
■ Instruktor fitness ■ Instruktor školního lyžování
■ Cvičitel zdravotní tělesné výchovy

Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA 
– vyšší odborná škola, spol. s r.o.   

Blažejské náměstí 9 
772 00 Olomouc

Tel.: 585 208 813
 
info@dorkas.cz

www.dorkas.cz

Vzdělávací program: 
SOCIÁLNÍ A DIAKONICKÁ PRÁCE
Tříleté denní studium připravující k výkonu 
profese sociálního pracovníka podle zákona 
o sociálních službách.

■  Přijímací řízení probíhá formou  
pohovoru na základě motivačního dopisu.

■  Možnost žádat o ubytování na studentské 
koleji, která je součástí školní budovy.

■  Absolventi školy mají možnost získat  
v návazném zkráceném studiu na ETF UK  
v Praze bakalářský titul.

■  Den otevřených dveří: 18. března 2016
■  Termín pro zaslání přihlášky do 1. kola 

přijímacího řízení: do 31. května 2016

Vyšší odborná škola sociální  
a teologická – Dorkas, Olomouc

 

Letohradská 1 
170 00 Praha 7 

Tel.:  273 130 240  
603 251 745

  
sekretariat@voscr.cz

www.voscr.cz

PROČ STUDOVAT PRÁVĚ  
NA TÉTO ŠKOLE?
■ Znalost cizích jazyků je prioritou,  

výběr z 39 jazyků
■  V celé budově je WI-FI, kreativní komunikace 

přes internet ■ Školné za semestr 12 050,- Kč
■ V učebním plánu není matematika
■ Stáže a pobyty v zahraničí
■ Neotřelá a poutavá výuka s notebooky
■ Možnost individuálního vzdělávacího plánu
■ Získání diplomu v AJ, Europassu
■  Mladé vedení školy s porozuměním pro 

studenty

Přijímací řízení probíhá bez zkoušek
■ Návštěva školy po telefonické nebo  
e-mailové dohodě ■ Přihlášku lze podat od ledna

Vyšší odborná škola cestovního ruchu  
a mezinárodního obchodního styku, Praha

  

Na Příkopě 16
110 00  Praha 1

Tel.:  224 094 459 
778 736 242

kancelar@vosaspsekrizik.cz

www.vosaspsekrizik.cz

Vzdělávací program:

26-41-N/02 SILNOPROUDÁ 
ELEKTROTECHNIKA
■  Tříleté denní studium je určeno maturan-

tům ze všech typů středních škol. 
■  Uchazeči, kteří získali maturitu na  

elektrotechnické střední škole, mohou 
nastoupit do vyššího ročníku. 

■  Přihlášky do 1. kola přijímacího řízení 
do konce května, informace o dalších 
kolech na stránkách školy. 

■  Absolventi nacházejí bezproblémové 
uplatnění ve všech firmách, které jsou 
činné v jakékoli oblasti elektrotechniky.

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola 
elektrotechnická Františka Křižíka, Praha

      

Hadovitá 1023/7
141 00 Praha 4
Tel.:  241 482 422 

603 836 149

vosherecka@vosherecka.cz 
www.vosherecka.cz 
www.pidivadlo.cz  
 

■ HERECTVÍ A MODEROVÁNÍ
Hlavním studijním oborem je herectví a mo-
derování. Vyučují zde renomovaní čeští herci 
a režiséři, například Jaromíra Mílová, Jaroslava 
Tvrzníková, Tomáš Petřík, Kristýna Frejová, Ondřej 
Pavelka, David Vejražka, Karel Kříž, Jiří Fréhar, Aleš 
Bergman, Otakar Kosek, Martin Vokoun.

■ HERECTVÍ S LOUTKOU
Hlavním oborem je herectví s loutkou ve všech 
formách a stylech, které tento obor nabízí. 
Pedagogy jsou známí loutkáři, například Hana 
Zezulová, Karel Vostárek, Marie Míková nebo Alica 
Dubská.

■ PIDIVADLO (stálá školní scéna VOŠH)
Dramaturgie Pidivadla se skládá z absolventských 
představení studentů a víkendových představení 
pohádek pro děti.

Vyšší odborná škola herecká, s.r.o. 

Na Polabí 411 
276 01 Mělník

Tel.:  315 636 111 
602 232 333

skola@zas-me.cz

www.zas-me.cz

Denní tříleté a dálkové čtyřleté studium
Vzdělávací program:  
ZAHRADNÍ A KRAJINNÁ TVORBA
Dny otevřených dveří: 15. – 16. 1., 10. 2., 9. 3,  
27. 4. (s výstavou studentských projekčních prací) 
a 11. 5. 2016
Uplatnění:  státní správa, podnikatelská sféra  
(okrasné školkařství, realizace sadových úprav  
a jejich údržba), obchod a oborové poradenství, 
střední stupeň projektantské činnosti, školství
Uzávěrka přihlášek – 31. 5. 2016 
Přijímací řízení – denní forma: 22. 6. 2016,  
dálková forma: 23. 6. 2016  
(2. kolo je pro obě formy 30. srpna 2016)
Kritéria pro přijetí: posouzení prospěchu  
v posledním ročníku střední školy; v dálkové  
formě navíc přezkoušení ze základních  
odborných znalostí. 

Česká zahradnická akademie Mělník
střední škola a vyšší odborná škola
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Resslova 440
387 01 Volyně

Tel.  383 372 817 
383 457 010

skola@volyne.cz
www.vos.volyne.cz

Vzdělávací programy:
TVORBA NÁBYTKU A DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE
denní forma 3 roky, dálková forma 4 roky
Zaměření po prvním roce společného studia:
1. Tvorba nábytku a navrhování interiérů
2. Dřevěné konstrukce a dřevostavby
Možnost souběžného externě distančního 
studia bakalářského programu TU Zvolen 
„Konstrukce dřevěných staveb a nábytku“.  

NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍ OBJEKTY
denní forma – 3 roky
Roční školné 3 000,- Kč. 

Ubytování je součástí školy a stravování je 
smluvně zajištěno pro všechny studenty.

Uzávěrka přihlášek: 1. kolo 31. května 2016,  
2. kolo 15. srpna 2016

Vyšší odborná škola  
a Střední průmyslová škola, Volyně

 

Kněžskodvorská 33/A
České Budějovice

Tel.:  sekretariát  
387 438 677 
studijní oddělení 
387 013 140

sekret@ssvos.cz
www.ssvos.cz

NABÍZÍ: 
Obory vzdělávání VOŠ  
zakončené absolutoriem:

■  VEŘEJNÁ SPRÁVA  
- denní studium

■  PRÁVNÍ ASISTENCE - denní studium
Termín pro odeslání přihlášek je  
31. května 2016.
Dny otevřených dveří 19. 2. 2016 
a 8. 4. 2016 od 8:00 do 16:00 hod.
Přijímací zkoušky se pro školní rok 
2016/2017 nekonají.

Střední škola obchodu, služeb a podnikání  
a Vyšší odborná škola

    

Komenského nám. 22  
570 12 Litomyšl

Tel.: 461 614 550
Tel./fax: 461 615 705

vospspgs@vospspgs.cz
www.vospspgs.cz

Vyšší odborná škola nabízí denní  
i dálkové studium
■ UČITEL/KA MATEŘSKÉ ŠKOLY
■ VYCHOVATEL/KA 
■  UČITEL/KA MATEŘSKÉ ŠKOLY  

A VYCHOVATEL/KA PRO POSTIŽENÉ 
JEDINCE 

Podrobné informace: www.vospspgs.cz
Termíny uzávěrky přihlášek:  
do 31. 5. 2016 - 1. kolo, do 20. 8. 2016 - další kola 
Termíny přijímacího řízení:  
21. - 22. 6. 2016 - 1. kolo, 30. 8. 2016, 27. 9. 2016 
a 25. 10. 2016 (další kola, pokud počet přijíma-
ných studentů nebude dostačující)
Den otevřených dveří: 
15. 4. 2016 od 12:00 do 16:00 hodin

Vyšší odborná škola pedagogická
a Střední pedagogická škola, Litomyšl

 

Karoliny Světlé 135
280 50 Kolín 

Tel.:   321 720 236

sekretariat@zdravotka.cz

www.zdravotka.cz

POSKYTUJE VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU 

DIPLOMOVANÝ  
FARMACEUTICKÝ  
ASISTENT
Denní tříletá forma, ukončená  
absolutoriem, absolvent získá titul DiS.

Poplatek: 3 000,- Kč/rok

Škola poskytuje ubytování  
(700,- Kč/měsíc)

Den otevřených dveří: 7. 3. 2016,  
12 – 16 hodin – jinak dle dohody

Střední zdravotnická škola  
a Vyšší odborná škola zdravotnická Kolín

   

Nám. Republiky 3  
779 00 Olomouc

Tel.:  585 209 020 
585 209 025

   
skola@caritas-vos.cz
www.caritas-vos.cz

Vzdělávací programy:
CHARITATIVNÍ A SOCIÁLNÍ PRÁCE
forma studia: denní i kombinovaná, 3 roky
SOCIÁLNÍ A HUMANITÁRNÍ PRÁCE
forma studia: denní, 3 roky

Termíny přijímacího řízení: 
1. kolo: 1. – 3. 6. 2016
2. kolo (dodatečné): 30. – 31. 8. 2016
Uzávěrka přihlášek:
1. kolo: do 30. 4. 2016
2. kolo: do 31. 7. 2016
Oba obory lze souběžně studovat v rámci 
vysokoškolského bakalářského studia 
na Cyrilometodějské teologické fakultě 
Univerzity Palackého v Olomouci,  
více informací na http://www.upol.cz.

CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc

 

Matky Boží 15 
586 01 Jihlava

Tel.: 567 312 629

info@svoss.cz

www.svoss.cz

denní i dálkové studium (3 roky)
Obor 1: SOCIÁLNÍ PRÁCE, titul DiS.
Absolvent je sociální pracovník
Obor 2: PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ  
PEDAGOGIKA, titul DiS.
Absolvent je učitel MŠ, mimoškolní pedagog 
či vychovatel
Školné: 13 000,- Kč ročně
Výuka je výrazně prakticky zaměřená a je 
převážně vedena odborníky z praxe
Absolventi mohou proto pracovat v obou 
oborech již bez zaškolení
Přihlášky pro I. kolo do 13. 5. 2016 na  
www.svoss.cz, přijímáme i později  
do dalších kol

Soukromá VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA  
SOCIÁLNÍ, o.p.s. Jihlava 

Poděbradova 842 
537 60 Chrudim IV

Tel.:  469 620 207  
469 620 363

Fax: 469 620 207

crzemsk@szes.chrudim.cz
Kontakt: p. Hrdinová

www.szes.chrudim.cz

STUDIJNÍ OBOR: 
Správa ochrany životního prostředí
kód oboru viz www.szes.chrudim.cz

Uzávěrka přihlášek:  
■ 31. 5. 2016 ■ 29. 7. 2016 ■ 13. 9. 2016
Přijímací řízení:  
■ 21. 6. 2016 ■ 16. 8. 2016 ■ 27. 9. 2016
Forma a délka studia: denní - 3 roky
Počet přijímaných: denní 60, dálková 30
Obsah přijímacích zkoušek: test ze základů BIO 
a CHE ve vztahu k oboru
Možnosti uplatnění: ve státních institucích 
ochrany přírody, v CHKO ČR, jako ekologové 
větších podniků, při údržbě ŽP, v obnově  
a tvorbě krajiny, v osvětové činnosti.
Ubytování a stravování v sídle školy.
Podrobné informace: www.szes.chrudim.cz

Střední škola zemědělská
a Vyšší odborná škola Chrudim

 

Filipínského 1 
615 00 Brno

Tel.: 548 213 303

vsa@vsa.cz
www.vsa.cz

NEJVĚTŠÍ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA  
S DVACETILETOU TRADICÍ
■  Nabízíme vzdělávání ve společensky  

žádaných oborech.
■  Vysoké uplatnění absolventů na trhu práce.
■  Ke vzdělávání jsou přijímáni studenti, kteří 

získali střední vzdělání s maturitní zkouškou. 
■  Vzdělávání je ukončeno absolutoriem,  

označení DiS. za jménem. 
■  Studenti mohou posílat elektronické přihlášky 

od 1. 2. 2016.
■  Další místo poskytovaného vzdělávání: 

VYŠKOV, Brněnská 17, 682 01 Vyškov,  
tel.: 603 170 107, E-mail: vyskov@vsa.cz

Bližší informace naleznete na: www.vsa.cz

Veřejně správní akademie  
– vyšší odborná škola, s.r.o.
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Evropská 33  
166 23 Praha 6

Tel.: 233 091 261

info@pedevropska.cz

www.pedevropska.cz

OBORY VZDĚLÁNÍ:
1.  Sociální práce  

a sociální pedagogika 
Forma studia – denní a kombinovaná, 3 roky 

2.  Předškolní  
a mimoškolní pedagogika 
Forma studia – denní a kombinovaná, 3 roky 

Termín přijímacího řízení:  
1. kolo: 6. – 8. 6. 2016 
2. kolo: září 2016 – jen pokud nebude po  
1. kole dostatečný počet přijatých uchazečů
Uzávěrka přihlášek: 
1. kolo: 31. 5. 2016 
2. kolo: termín bude upřesněn v září 2016
Školné na školní rok činí 3 000,- Kč.

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální   

Masarykova 2033
580 02 Havlíčkův Brod

Tel.:  569 421 656

zdravskol@zdravskolhb.cz

www.zdravskolhb.cz

Studijní obory v denní i kombinované formě:
■  Diplomovaná všeobecná sestra – 3leté 

denní studium zakončené absolutoriem
Přijímací řízení: 21. 6. 2016
■  Diplomovaná všeobecná sestra  

– 3,5leté kombinované studium  
zakončené absolutoriem

Přijímací řízení: 22. 6. 2016
Termín pro podání přihlášky:  
do 31. 5. 2016
Podmínkou přijetí  je maturita a zdravotní 
způsobilost ke studiu.  
Absolventi vzdělávacího programu jsou  
teoreticky i prakticky připraveni pro výkon 
profese diplomovaná všeobecná sestra ve 
zdravotnických zařízeních v ČR i v zahraničí.

Střední zdravotnická škola  
a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod

 

Senovážné náměstí 12
370 01 České Budějovice

Tel.:  studijní oddělení 
387 788 117

 
jjenickova@skolacrcb.cz
www.skolacrcb.cz

Nabízí pro absolventy středních škol 
Studijní obor: 
CESTOVNÍ RUCH 65-43-N/01
Délka studia: 3 roky (denní a dálkové)
Způsob ukončení: absolutorium  
(titul diplomovaný specialista v oboru)
Na denní i dálkové studium přijímáme  
bez přijímacích zkoušek.

Uzávěrka přihlášek: 
pro 1. kolo do 31. 5. 2016,  
pro 2. kolo v první části letních prázdnin
Domov mládeže, školní jídelna
Roční školné:  4 000,– Kč ve dvou splátkách

Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, 
České Budějovice

 

Hybešova 53  
680 01 Boskovice

Tel.: 511 123 101

Fax: 516 455 083

   
skola@vassboskovice.cz 
www.vassboskovice.cz

Vyšší odborné studium - denní forma
63-41-N/18 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ 
se zaměřeními: Finanční řízení a zdaňování 
             Ekonomika nemovitého majetku
63-43-N/13 FINANČNICTVÍ  
 A BANKOVNICTVÍ
65-43-N/01 CESTOVNÍ RUCH
53-41-N/11 DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ  
 SESTRA
Den otevřených dveří: po domluvě kdykoli
Přihlášky na 1. kolo do 31. 5. 2016  
Přijímací řízení – 1. kolo 27. 6. 2016  
(bez přijímacích zkoušek)
Jedno z hlavních kritérií PŘ je průměrný prospěch 
jednotlivých ročníků SŠ.

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická 
a Střední škola Boskovice, příspěvková organizace

     

Budova VOŠ: 
Střelecká 1800 
407 47 Varnsdorf

Tel.:  412 315 011 
778 538 686

jitka.nagyova@skolavdf.cz 
www.skolavdf.cz

ŠKOLA PRO STUDENTY, KTEŘÍ CHTĚJÍ  
V ŽIVOTĚ NĚCO DOKÁZAT
OBORY VOŠ – tříleté denní i dálkové,  
školné od 2 500 - 4 000 Kč/rok
■  Veřejnosprávní činnosti 
■  Informační technologie 
■  Výroba, přenos a užití elektrické energie 
■  Počítačová grafika v technických oborech 
■  Cestovní ruch 
OBORY VOŠ – tříleté denní,  
školné od 2 500 – 3000 Kč/rok 
■  Strojírenství s využitím CAD/CAM technologií
■  Bezpečnostně právní činnosti
Přijímací řízení: 1. kolo – v úterý  28. 6. 2016  
– uzávěrka přihlášek 31. 5. 2016; 2. kolo – ve čtvrtek 
25. 8. 2016 – uzávěrka přihlášek 31. 7. 2016
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 22. 1. 2016 nebo kdyko-
liv po domluvě

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb  
a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166, příspěvková organizace 

  

Jana Maláta 1869
504 01 Nový Bydžov

Tel.: 495 490 353
Fax: 495 493 347 

reditel@sosnb.cz
www.sosnb.cz

OBOR:  
EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ
VZDĚLÁVACÍ PROGRAM:  
ÚČETNICTVÍ A DANĚ (63-41-N/22)
Absolventi získají titul DiS. – diplomovaný 
specialista v oboru účetnictví a daně
Forma studia: denní i kombinovaná (3 roky)
Školné na školní rok: 3 000 Kč
Možnost ubytování na DM
1. kolo přijímacích zkoušek:  
kombinované studium – 17.  6. 2016
denní studium – 21. 6. 2016
Je zajištěna prostupnost na veřejné  
i soukromé vysoké školy.

Vyšší odborná škola  
a Střední odborná škola, Nový Bydžov

 ■

Mendelova 131 
256 01 Benešov

Telefon: 317 723 571

www.zemsbn.cz

Vaše cesta k prosperitě
Diplomovaný specialista  
v oboru
ZEMĚDĚLSKÉ PODNIKÁNÍ
■  Studium:  denní (tříleté),  

dálkové (čtyřleté)
■  Pro absolventy všech typů středních škol
■  Moderní zázemí pro výuku
■  Stáže v zahraničí
Podání přihlášek do 1. kola do 31. 5. 2016.
Srdečně Vás zveme na den otevřených dveří 
12. 5. 2016 od 8:00 do 16:00 nebo kdykoliv 
po předchozí dohodě.

Vyšší odborná škola 
a Střední zemědělská škola, Benešov  

Přemysla Otakara II. 938  
286 14 Čáslav

Tel.:  327 312 611 
739 053 610

 
sekretar@sps-caslav.cz

www.sps-caslav.cz

Studijní obor: 

VÝROBNÍ A ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY PODNIKU 
zaměření oboru: 
EKONOMICKÉ s profilací Management a perso-
nalistika nebo Účetnictví a finance podniku 
TECHNICKÉ s profilací Řízení jakosti  
a metrologie nebo Údržba a servis techniky

Forma studia:  
tříleté denní, tříleté kombinované studium

Termín podání přihlášek: do 31. 5 .2016 (I. kolo 
přijímacího řízení) a do 31. 7. 2016 (II. kolo)

Přijímací řízení formou pohovoru.

Škola dále poskytuje služby vlastní jídelny, 
domova mládeže a školní knihovny.

Vyšší odborná škola Čáslav
VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

KPM27_VOS.indd   69 16.12.15   17:43



KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? www.mup.cz
Metropolitní univerzita Praha

9091_MUP_Kampan_absolventi-inz-200x17-v2.indd   1 18.12.12   9:54

Bc.   |   Mgr.   |   Ing.   |   PhDr.   |   Ph.D. www.mup.cz

9091_MUP_Kampan_absolventi-inz-200x17-v2.indd   2 18.12.12   9:54

70 jazyky a studium v zahraničí
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Kam po maturitě: 
na jazykové 
pomaturitní 
studium
■  minimálně 4 vyučovací hodiny  

(délka 1 hodiny min. 45 minut) 5 dní v týdnu pro 1 jazyk
■  maximální počet studentů kurzu nebo společné  

hodiny je 18
■  trvání po dobu celého školního roku (od září do konce 

června)
■  jazyková škola musí mít akreditaci MŠMT
■  studium musíte zahájit do konce kalendářního roku 

v roce, kdy jste vykonali první maturitní zkoušku nebo 
absolutorium v konzervatoři

Zdroj: Vyhláška 19/2014 Sb., zákon 117/1995 Sb. v platném znění

Co musí splňovat pomaturitní jazykové studium, 
abyste získali status studenta:

Nejnabitější pomaturitní studium  
v Praze

Rok intenzivní angličtiny nebo němčiny 
s britským nebo německým certi�kátem!  
+  statut studenta pro letošní maturanty
+  vrácení celého kurzovného v případě přijetí na VŠ
+  čeští i zahraniční lektoři v každém kurzu

Za skvělou cenu 22 980 Kč navíc dostanete:
+ britskou nebo německou jazykovou zkoušku zdarma
+ zkoušku nanečisto zdarma
+   2 semestrální kurzy dalších jazyků dle vlastního výběru
+  e-learning English University Online po celou dobu studia zdarma 
+  Diskusní kluby – aktuální i kontroverzní témata v několika jazycích zdarma

Tedy další výhody v celkové hodnotě až 13 000 Kč!

B1 B2

Kdy:
Pondělí až pátek,  
9.45 – 13.00
20 vyučovacích hodin týdně

Kde:
Anděl, Kobylisy, Chodov,  
Jiřího z Poděbrad

Kurz je  na úrovních:  
Pre-intermediate  
až upper-intermediate
se zakončením mezinárodní 
zkouškou

Samozřejmostí je u nás:
Sleva 10 % na nákup učebnic 
Výhodný splátkový kalendář

Studium zařazeno do vyhlášky MŠMT č. 19/2014 Sb. ze  dne 23.  1. 2015.  
Akční nabídka platí pouze pro studium angličtiny.

GLOSSA škola jazyků – Jindřišská 11, Praha 1 
tel.: 224 219 484, info@glossa.cz
www.glossa.cz

Akční cena: 18 999 Kč  
při platbě do 30. 6. 2016

  

Tuklatská 3, 100 00 Praha-Strašnice
Tel.: 274 776 256, 724 173 829
info@bi.cz, www.bi.cz

POMATURITNÍ STUDIUM
ANGLIČTINY, NĚMČINY, FRANCOUZŠTINY ČI ŠPANĚLŠTINY
(jeden jazyk či kombinace s dalším doplňkovým: Aj, Nj, Šj, Fj, Ij, Rj)

BOHEMIA INSTITUT ... škola pro život ... specialista na pomaturitní vzdělávání

JEDNOLETÉ INTENZIVNÍ DENNÍ STUDIUM 
■ všechny pokročilosti ■ ve vyhlášce MŠMT - statut studenta pro letošní 
maturanty ■ výborní, dynamičtí plně profesionální čeští a zahraniční 
lektoři  vždy v kombinaci ■ vyvážená výuka s důrazem na skutečný jazy-
kový pokrok - gramatika, konverzace, reálie i základy profesního jazyka

VÝUKA V MODERNÍCH UČEBNÁCH BLÍZKO METRA

MEZINÁRODNÍ ZKOUŠKY, CERTIFIKÁTY, STÁTNICE
■ cílená příprava na státnice a mezinárodní certifikáty – vynikající 
úspěšnost našich absolventů ■ mezinárodní testy TOEIC, TOEFL, TFI 
v rámci studia ZDARMA ■ garantovaný pokrok minimálně o 2 znalost-
ní stupně ■ mezinárodní certifikace studia IES (London)

STUDENTSKÝ SERVIS, VÝHODY, SLUŽBY ZDARMA
■ splátky školného bez navýšení ceny  ■ zvýhodněný odkup studijní 
literatury ■ kurz literatury, kurzy přípravy na VŠ, literární soutěže
■ výlety do hor i zahraničí, hudební večery  a studentské párty  
■ studijní pobyty v zahraničí  ■ ISIC karta, ubytování pro mimopražské

ZVÝHODNĚNÉ STUDIJNÍ KOMBINACE  
– SLEVA 3000,- Kč
■ MŠMT akreditované rekvalifikace – MANAGEMENT, OBSLUHA PC
■ 2-3 semestry, pouze 1-2x týdně odpoledne
■ mezinárodní certifikáty IES
■  moduly: právo, psychologie, personalistika, marketing, finanční trhy, 

ekonomika, účetnictví,...

 člen AJŠ (Asociace jazykových škol)
člen AIVD (Asociace institucí vzdělávání dospělých)

certifikace kvality Bureau Veritas a mezinárodní certifikace IES  
(International Education Society, London)

 testovací centrum mezinárodních zkoušek ETS

...již 24 let mluvíme... společnou řečí... www.bi.cz

SLEVA PŘI ZÁVAZNÉ REGISTRACI s tímto inzerátem  
NIC NERISKUJETE - školné Vám vracíme při přijetí na VŠ na základě smlouvy!

do 28. 2. – 6000,- Kč, do 30. 4. – 5000,- Kč, do 31. 5. – 4000,- Kč
do 30. 6. – 3000,- Kč, do 31. 7. – 2000,- Kč, do 31. 8. – 1000,- Kč  
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Nejnabitější pomaturitní studium  
v Praze

Rok intenzivní angličtiny nebo němčiny 
s britským nebo německým certi�kátem!  
+  statut studenta pro letošní maturanty
+  vrácení celého kurzovného v případě přijetí na VŠ
+  čeští i zahraniční lektoři v každém kurzu

Za skvělou cenu 22 980 Kč navíc dostanete:
+ britskou nebo německou jazykovou zkoušku zdarma
+ zkoušku nanečisto zdarma
+   2 semestrální kurzy dalších jazyků dle vlastního výběru
+  e-learning English University Online po celou dobu studia zdarma 
+  Diskusní kluby – aktuální i kontroverzní témata v několika jazycích zdarma

Tedy další výhody v celkové hodnotě až 13 000 Kč!

B1 B2

Kdy:
Pondělí až pátek,  
9.45 – 13.00
20 vyučovacích hodin týdně

Kde:
Anděl, Kobylisy, Chodov,  
Jiřího z Poděbrad

Kurz je  na úrovních:  
Pre-intermediate  
až upper-intermediate
se zakončením mezinárodní 
zkouškou

Samozřejmostí je u nás:
Sleva 10 % na nákup učebnic 
Výhodný splátkový kalendář

Studium zařazeno do vyhlášky MŠMT č. 19/2014 Sb. ze  dne 23.  1. 2015.  
Akční nabídka platí pouze pro studium angličtiny.

GLOSSA škola jazyků – Jindřišská 11, Praha 1 
tel.: 224 219 484, info@glossa.cz
www.glossa.cz

Akční cena: 18 999 Kč  
při platbě do 30. 6. 2016
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www.akcent.cz

Pomaturitní 
studium
  angličtiny
ukončené cambridgeskou zkouškou 

učebny: Bítovská 3, Praha 4
telefon: +420 261 261 638
e-mail: akcent@akcent.cz

2016
2017

    výuka 10 měsíců, 20 hodin týdně
    dosažení úrovně HSK 3 odpovídající úrovni B1 dle SERR
    kvalifikovaní učitelé (čeští i rodilí mluvčí)

výuka 10 měsíců, 20 hodin týdně
zkoušky KET, PET, FCE, CAE, CPE dle dosažené úrovně
zahrnuje 100% ceny za 1. zkoušku v daném školním roce
zahrnuje 50% ceny za 2. zkoušku v témže roce

     čínštiny

POMATURITNÍ
STUDIUM

•	garance	otevření	kurzu	–	v	AJ	nejméně	pro	4	pokročilosti
•	akreditované	vzdělávací	a	zkouškové	centrum	CAMBRIDGE	
ENGLISH	a	City	&	Guilds	–	zkoušky	vykonáte	přímo	na	naší	škole
•	příznivá	cena	a	navíc	učebnice	a	e–learning	na	celý	rok	zdarma

KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? www.mup.cz
Metropolitní univerzita Praha
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PŘIJÍMAČKY? MATURITA?
Připravte se na 100 %
Za 18 let jsme úspěšně připravili přes 40 000 studentů. 

Pokud požadujete 100 % přípravu, jste na správné adrese.

Přípravné kurzy 
  pro přípravu na maturitu a přijímací 

zkoušky v Praze, Brně a Ostravě

Učebnice pro přípravu
kompletní sortiment literatury 

k maturitě a přijímačkám

Stahujte zdarma
e-booky s návody, jak na nejžádanější

obory a časopis Kam Po Maturitě

Videonávody na YouTube
 jak se dostat na psychologii, 

medicínu, práva a další obory

AMOS – KamPoMaturite.cz, s.r.o.
Dukelských hrdinů 21, Praha 7 
tel.  606 411 115, 222 943 511
info@kampomaturite.cz
www.kampomaturite.cz

KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? www.mup.cz
Metropolitní univerzita Praha
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“Studium v zahraničí  
je to nejlepší rozhodnutí,  
které jsem kdy udělal. 
Jsem obklopený mnoha 
novými kamarády, kteří 
se stali mojí druhou 
rodinou.”
Flavio z Itálie, 
EF New York

“Moji noví přátelé jsou 
ze všech koutů světa. 
Nejzajímavější na této 
zkušenosti je, že díky 
nim poznávám rozmanité 
kultury a zvyky.”
Jaime Miguel ze 
Španělska, 
EF Miami Beach

“S EF to návratem z 
pobytu nekončí. Nejen,  
že přátelství a zkušenosti, 
které na svém kurzu  
získáte máte na celý  
život, ale můžete se zapojit 
do EF ambasadorského 
programu a na Váš další 
pobyt vyjet zdarma.”
Aneta z České  
republiky, EF Bristol

EF je světovou jedničkou mezi jazykovými 
školami již 50 let. S námi budete studovat 
nejen nejlepší kurzy, ale také získáte 
mnoho zkušeností. Naším cílem je Váš 
jazykový úspěch.

Jaké kurzy s námi můžete absolvovat?
•  Juniorské kurzy pro studenty od 13-16 let
•  Krátkodobé jazykové kurzy od 16 let  

a od 2 týdnů
•  Akademické programy od 16 let -  

příprava na univerzitu, pracovní stáž
•  Ve 44 destinacích vyučujeme 7 světových 

jazyků.

OBJEDNEJTE 
SI KATALOG 

ZDARMA
Stačí zajít na  
www.ef.com

www.ef.com

NAUČTE SE 
JAZYK V 
ZAHRANIČÍ!

International Language Centers

EF Education First s.r.o.
Vodičkova 26, 110 00 Praha 1, Po-Pá 9-18
Tel.: 296 333 810, 734 618 592
ef.czech@ef.com

16LS_A4_Magayine_Ad_CZ.indd   1 25/11/15   10:06

Ústav sociální práce
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aplikované sociální disciplíny

UHK — dokonalá
pestrost vzdělání! 
Přijďte se podívat na den otevřených dveří!
Budeme se na vás těšit 15.–16. ledna 2016.
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“Studium v zahraničí  
je to nejlepší rozhodnutí,  
které jsem kdy udělal. 
Jsem obklopený mnoha 
novými kamarády, kteří 
se stali mojí druhou 
rodinou.”
Flavio z Itálie, 
EF New York

“Moji noví přátelé jsou 
ze všech koutů světa. 
Nejzajímavější na této 
zkušenosti je, že díky 
nim poznávám rozmanité 
kultury a zvyky.”
Jaime Miguel ze 
Španělska, 
EF Miami Beach

“S EF to návratem z 
pobytu nekončí. Nejen,  
že přátelství a zkušenosti, 
které na svém kurzu  
získáte máte na celý  
život, ale můžete se zapojit 
do EF ambasadorského 
programu a na Váš další 
pobyt vyjet zdarma.”
Aneta z České  
republiky, EF Bristol

EF je světovou jedničkou mezi jazykovými 
školami již 50 let. S námi budete studovat 
nejen nejlepší kurzy, ale také získáte 
mnoho zkušeností. Naším cílem je Váš 
jazykový úspěch.

Jaké kurzy s námi můžete absolvovat?
•  Juniorské kurzy pro studenty od 13-16 let
•  Krátkodobé jazykové kurzy od 16 let  

a od 2 týdnů
•  Akademické programy od 16 let -  

příprava na univerzitu, pracovní stáž
•  Ve 44 destinacích vyučujeme 7 světových 

jazyků.

OBJEDNEJTE 
SI KATALOG 

ZDARMA
Stačí zajít na  
www.ef.com

www.ef.com

NAUČTE SE 
JAZYK V 
ZAHRANIČÍ!

International Language Centers

EF Education First s.r.o.
Vodičkova 26, 110 00 Praha 1, Po-Pá 9-18
Tel.: 296 333 810, 734 618 592
ef.czech@ef.com
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aplikované sociální disciplíny

UHK — dokonalá
pestrost vzdělání! 
Přijďte se podívat na den otevřených dveří!
Budeme se na vás těšit 15.–16. ledna 2016.
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Vysoká škola 
podnikání a práva

Unikátní obor podnikání
Právní obory ke studiu
Nejlepší know how v IT

Vlastní myšlenkou. Vlastní cestou. www.vspp.cz

www.studujodunora.cz
Studium již od února

Praha

Brno

Ostrava
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