číslo 29 / září 2016 n 35 Kč

PŘIPRAVUJEME STUDENTY UŽ 18 LET

Nejlepší časopis pro budoucí maturanty

59 PREZENTACÍ VŠ
25 PREZENTACÍ VOŠ
CO VÁS ČEKÁ
NA PODZIM
A V ZIMĚ
VYSOKÁ ŠKOLA
ANO/NE
A JAK JI VYBRAT

BONUSY

v tomto čísle:
n Dny otevřených
dveří VŠ
n TSP a OSP: o co jde
n Slevy na kurzy

AKCE 1 + 1:

400 KČ SLEVA PRO TEBE
A 400 KČ PRO KAMARÁDA
NA PŘÍPRAVNÝ KURZ – PODROBNOSTI NA STRANĚ 9
KPM29_redakce.indd 1

29.08.16 8:05

ROZHODNOUT
UŽ SE MUSÍTE
SAMI
S výběrem vysoké školy vám
ale mohou pomoci zkušenosti
a názory absolventa oboru
International Relations
and European Studies
na www.mup.cz

Revaz Nikolaishvili
Asistent diplomata
Velvyslanectví Gruzie

KPM29_redakce.indd 2

29.08.16 8:05
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Vážení studenti,

během podzimu se vyplatí zvážit, jestli
se příští rok přidáte k většině maturantů
a zamíříte dál na vysokou školu. S výběrem
vám pomůže náš rychlotest na str. 8.
Vysoké školy už na podzim pořádají hodně
akcí pro uchazeče, nenechte si utéct tu
„svoji“ školu – přehled dnů otevřených dveří
do konce roku 2016 uvádíme na str. 12.

Každý rok zažíváme nápor studentů, kteří
řeší maturitu a přijímačky na poslední chvíli, a zbytečně panikaří. Udělejte si chvilku
na výběr té správné přípravy, a ušetřete si
na jaře zbytečné nervy. Ověřené učebnice
a kurzy vám doporučíme na str. 6, všechny
slevy a výhody můžete vychytat na str. 9.

Přejeme úspěšné
zahájení maturitního
ročníku.

REDAKCE, VYDAVATEL
AMOS – KamPoMaturite.cz, s.r.o.
Dukelských hrdinů 21, Praha 7
IČ: 24767905 DIČ: CZ24767905
T/F: 222 943 511
M: 606 411 115
Jiří Kadlec – šéfredaktor
Mgr. Ivana Zaoralová – poradce ve vzdělávání
Ing. Zuzana Sochorová – poradce ve vzdělávání
Mgr. Michaela Röschová – odborný poradce
Mgr. Vladislav Šolc – odborný poradce
Jitka Nováková – DTP, sazba
Veronika Vargová – adresáře škol

INZERCE:

Jiří Kadlec,

Mgr. Marek Sochor
reklama@KamPoMaturite.cz
Další čísla vycházejí v lednu a v dubnu.

šéfredaktor, poradce
ve vzdělávání

NÁKLAD:
23 000 výtisků
Zapsáno do evidence periodického tisku.
Evid. č.: MK ČR E 17004
ISSN 1802-694X

DISTRIBUCE:

OBSAH

do všech SŠ s maturitou, 140 ISŠ, VOŠ, okresních
knihoven, poraden pro absolventy při ÚP

03

ÚVOD

04

NOVINKY PODZIM 2016

06

PŘÍPRAVA OD PODZIMU

08

VYSOKÁ ŠKOLA: ANO/NE A JAK JI VYBRAT

na casopis@kampomaturite.cz

10

MISS MATURITA 2017

VŠECHNY ČLÁNKY

12

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VŠ DO KONCE ROKU 2016

NAPIŠTE NÁM
… o čem byste si chtěli přečíst příště

… najdete na www.casopis.kampomaturite.cz

14

PREZENTACE VEŘEJNÝCH A STÁTNÍCH VŠ

35

PREZENTACE SOUKROMÝCH VŠ

47

PREZENTACE VOŠ

53

POMATURITNÍ JAZYKOVÉ STUDIUM

Největší vzdělávací portál

NAŠE STRÁNKY
www.kampomaturite.cz

NAŠE DALŠÍ PROJEKTY
www.adresarskol.cz
www.seminarky.cz

Vaše brána ke vzdělání

www.vysokeskoly.com
www.vyssiodborneskoly.com
www.jazykoveskoly.com
www.missmaturita.cz
www.ctenarsky-denik.cz

Nejlepší časopis pro budoucí maturanty

TIP!
KPM29_redakce.indd 3

Nedostal se na vás časopis? Zdarma si jej stáhněte
na Casopis.KamPoMaturite.cz
29.08.16 8:05

4 kam po maturitě

www.kampomaturite.cz

NOVINKY
podzim 2016
Stáhněte si zdarma
e-booky s návodem,
jak zvládnout
přijímačky nebo
maturitu:
www.
KamPoMaturitecz/
e-booky.

Na www.KamPoMaturite.cz
najdete rozvrh na rok 2016/2017
s přehledem svátků a prázdnin

www.KamPoMaturite.cz

Nové učebnice
Maturita
2016-2017
z matematiky,
českého jazyka
a literatury
od nakladatelství
Didaktis seženete
v našem e-shopu
na www.
KamPoMaturite.cz

TIP!
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19. a 22. 10.
9. ročník
zahajujeme
online soutěže
MissMaturita.cz
přípravné kurzy
odstartoval 1. září.
Zapojte se nebo
– nulté ročníky
hlasujte – více
práva, medicíny,
informací na str. 11
a www.Miss
psychologie
Maturita.cz
a dalších předmětů
v Praze a v Brně,
v listopadu pak
přípravné kurzy
Celý podzim
k přijímacím
se konají
zkouškám
akce veřejných
v Ostravě.
i soukromých
Nezapomeňte si
vysokých škol pro
včas podat
uchazeče.
přihlášku na
Podívejte se na
www.KamPoMaturite.cz
přehled na str. 12

Přidejte se k 18 000 studentů, kteří už jsou s námi na Facebook.com
a YouTube.com KamPoMaturite
29.08.16 8:05
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www.Seminarky.cz

CO VÁS ČEKÁ NA PODZIM A V ZIMĚ
Na podzim a v zimě konají veřejné vysoké školy dny otevřených dveří, najdete je v přehledu
na str. 12. Zajímavé jsou ale také veletrhy a burzy vzdělání, kde najdete nabídku více škol na
jednom místě. Z důležitých termínů nezapomeňte na podání přihlášek ke státní maturitě
hned na začátku prosince.

ŘÍJEN
Zahájení
přípravných kurzů
k přijímačkám na VŠ,
více informací str. 9

LISTOPAD
Podání přihlášek
do uměleckých oborů
Dny otevřených dveří
mnoha VŠ, termíny
uvádíme na str. 12

PROSINEC
1. 12. termín podání
přihlášek k jarnímu
běhu státní
maturity

13. – 15. 10. 2016

EDUCA MYJOB LIBEREC 2016
pomůže při rozhodování, kam se vydat po střední škole. Přijďte si vybrat
z nabídky zaměstnavatelů a středních a vysokých škol od 13. do 15. října 2016
do liberecké Home Credit Areny, vstup zdarma. www.educaliberec.cz

1. – 4. 11. 2016

GAUDEAMUS Brno

23. – 25. 11. 2016

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO (České Budějovice)

2. – 3. 12. 2016

Nabídku studijních a pracovních příležitostí
v Moravskoslezském kraji představí 2. a 3. prosince 2016 výstava
STŘEDOŠKOLÁK, VYSOKOŠKOLÁK. Akce se koná na ostravském výstavišti
Černá louka, vstup zdarma. www.cerna-louka.cz/akceN_749/v/

25 – 26. 1. 2017

GAUDEAMUS Praha

2. 2. 2017

Proběhne už 2. ročník VELETRHU
VEŘEJNÝCH VŠ V PRAZE. Tentokrát se koná v Karolinu na
Ovocném trhu, vstup je zcela zdarma. Více informací na
www.prazske-verejne-vysoke-skoly.cz

8. – 10. 6. 2017

Na výstavišti PVA EXPO Praha Letňany se

koná akce Veletrh vědy, kde se můžete potkat se studenty a vyučujícími z mnoha
univerzit, ústavů AV a dalších institucí. Vstup je volný. www.veletrhvedy.cz

TIP!
KPM29_redakce.indd 5

V lednovém čísle časopisu KamPoMaturitě.CZ najdete návod, jak vyplnit
přihlášku, šance na přijetí na vysokou školu a přehled akcí vysokých škol v zimě.
29.08.16 8:05
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Příprava od podzimu
hezky v klidu
Ušetřete si zbytečné nervy na jaře. Ověřené učebnice
a kurzy vás zachrání před panikou.

1

JAK ZAČÍT?

3

ZÁSOBTE SE (UČEBNICEMI) NA ZIMU :)

E-booky jsou skvělá věc. Jsou zadarmo, je v nich všechno, co potřebujete
vědět, a to na pár stránkách. Termíny,
testy, odpovědi na nejčastější dotazy.
Můžete si vybrat: psychologie, práva,
medicína, společenské vědy, OSP a TSP,
ekonomie, Policejní akademie, a oblíbený e-book Maturita. Klikněte si na
www.KamPoMaturite.cz/e-booky

2

JAK JSTE NA TOM?

Klíčová otázka pro letošek: matematika nebo druhý jazyk? Z obou u maturity vyletí zhruba pětina maturantů,
tady je každá rada drahá. Vyzkoušejte
testy CERMAT z předchozích let. Na našich stránkách je shromažďujeme od
roku 2011 www.KamPoMaturite.cz/
statni-maturita-testy a do 1. 12. (datum podání přihlášky k jarnímu běhu
státní maturity) se dobře rozmyslete.
Testy k přijímačkám z minulých let pro
desítky oborů najdete na
www.KamPoMaturite.cz/prijimaci-testy-vs-online. Doporučujeme také
stránku www.VysokeSkoly.com/testy,
kde se otestujete online, a vyhodnocení vám přijde do e-mailu.

4

V našem e-shopu www.KamPoMaturite.cz seženete téměř všechny učebnice
k přijímačkám i maturitě. Maturitní otázky a okruhy i čtenářské deníky jsou k mání
na www.Seminarky.cz a www.Ctenarsky-denik.cz. A mrkněte na všechny slevy
a možnosti úlev, které můžete získat, na str. 6.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA VŠ

Právnické fakulty
a TSP/OSP

NSZ SCIO Cvičebnice OSP Tištěné testy NSZ a další (vše SCIO)
Přijímací zkoušky na VŠ – Testy – Všeobecný přehled (Fragment)

Lékařské
a zdravotnické
fakulty

Modelové otázky k přijímacím zkouškám na 1. lékařskou fakultu
(Marvil pro 1. LF), na 2. lékařskou fakultu (2. LF)
Testové otázky z fyziky, chemie a biologie – skripta LF MU (MU Brno)

Psychologie

Psychologie Jak se dostat na vysokou (skripta, AMOS)
Moderní psychologie – Hlavní obory a témata současné psychologické vědy (Grada)

Ekonomické fakulty

Přijímací zkoušky z matematiky na VŠE (skripta, AMOS), Přijímací
zkoušky z matematiky na vysoké školy s řešenými příklady (Fortuna)

Policejní akademie

Policejní akademie ČR – Řešení otázek bakalářského přijímacího řízení
Bezpečnostně právních studií a Veřejné správy (NaVysokou)

Společenské vědy

Základy společenských věd – balíček 4 dílů (Eurolex)
Politologie, Sociologie Jak se dostat na vysokou (vše AMOS)

Žurnalistika

Testy z českého jazyka k přijímacím zkouškám VŠ (skripta, AMOS)

MATURITA
Matematika

Maturita z matematiky Odmaturuj! z matematiky (vše Didaktis)
Maturitní otázky matematika (Fragment)

Český jazyk

Maturita z českého jazyka a literatury (Didaktis)
Státní maturita z ČJ v testových otázkách a odpovědích (Rubico)

Angličtina

Odmaturuj! z anglického jazyka (Didaktis), Maturitní otázky AJ (Fragment), Angličtina ke státní maturitě a přijímačkám na VŠ (Rubico)

Němčina

Němčina – maturitní témata + CD
Němčina – cvičebnice středoškolské gramatiky (vše VYUKA.CZ)

Další předměty

Odmaturuj! z dějepisu, ze společenských věd, fyziky, biologie (Didaktis)
Maturitní otázky zeměpisu (Fragment) a další

KURZY PREZENČNÍ I ONLINE NA WWW.KAMPOMATURITE.CZ
Přípravný kurz neznamená nudu
v zaprášené posluchárně, se stoletým
lektorem a pomůckami ve formaldehydu. Tedy alespoň u nás ne.
Od října zahajujeme přípravné kurzy
– nulté ročníky pro nejobtížnější
obory. Záludnostmi přijímaček na
psychologii, právo, medicínu, Policejní
akademii, společenské vědy, žurnalistiku nebo politologii vás provedou
zkušení lektoři, kteří úspěšně připravili
stovky studentů před vámi.

TIP!
KPM29_redakce.indd 6

Pokud nemáte na přípravu celý rok,
je pro vás třeba to pravé semestrální
kurz nebo blok kurzu – o vypsaných
termínech se informujte na
www.KamPoMaturite.cz.
Pro vybíravé jsme připravili VIP balíčky, které obsahují úplně všechno
– tedy jak přípravný kurz, tak i doporučené učebnice a spoustu bonusů
k tomu. Přečtěte si více o garanci
vrácení peněz a výhodách VIP balíčků
v článku Slevy slevy slevy.

A nezapomínáme ani na maturitu.
Maturitní kurzy zahájíme v lednu
2017.
Zní to dobře, ale nemůžete dojíždět
do Prahy, Brna ani Ostravy? Nehodí
se vám ani středeční termíny, ani
ty víkendové? Nevadí, online kurzy
přípravy můžete absolvovat v pohodlí
domova. Na Hrave.KamPoMaturite.cz
se můžete přihlásit do online kurzů
češtiny, matematiky a angličtiny k maturitě, nebo se připravit na testy OSP.

Využijte slevu na kurzy a knihy na www.KamPoMaturite.cz – zadejte v košíku
kód 76999 do pole Kód agenta a sleva je vaše
29.08.16 8:05

kam po maturitě 7

www.Seminarky.cz

Maturita z angličtiny – jak jste na tom?
Vyzkoušejte ukázkový test z angličtiny a zjistěte, jak jste na tom. Správné odpovědi můžete
zkontrolovat na Hrave.KamPoMaturite.cz.
ANGLICKÝ JAZYK – DIDAKTICKÝ TEST – VÝBĚR VZOROVÝCH ÚLOH
POSLECH (Nahrávky k poslechovým úlohám naleznete na adrese poslech.
hrave.cz.)
1. část: Výběr z obrázků
Uslyšíš krátkou nahrávku. Na základě vyslechnuté nahrávky vyber k úloze
jeden správný obrázek.
1. What will the woman eat?
a)
b)
c)
d)

2. část: Pravda a nepravda
Uslyšíš rozhovor o problémech s autem. Na základě vyslechnuté nahrávky rozhodni, zda jsou tvrzení pravdivá, nebo nepravdivá.
2) The woman is going to have the battery repaired. Pravda / Nepravda
3) The man thinks that the seller might have been dishonest.
Pravda / Nepravda
4) The woman’s car is broken.
Pravda / Nepravda
3. část: Doplňování slov
Uslyšíš průvodkyni, která vypráví o Golden Gate Bridge. Na základě vyslechnuté nahrávky doplň informace na vynechaná místa v úlohách. V odpovědích použij nejvýše 3 slova.
5) The tour guide’s name is ________.
6) It takes ________ to walk from one side of the bridge to the other.
7) The bridge was finished in ________ .
8) It is the ________ bridge in the United States.
4. část: Výběr z možností
Uslyšíš krátkou nahrávku. Na základě vyslechnutí nahrávky vyber k úloze
jednu správnou odpověď.
9) A woman is speaking on the phone. Why is she phoning?
a) to confirm the appointment
b) to arrange the appointment
c) to change the appointment
d) to cancel the appointment
ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE
5. část: Krátký text a výběr z možností
Přečti si krátký text. Na základě informací vyber k úloze jednu správnou
odpověď.
Exchange Student‘s New Home Well, welcome to your new home, Peter. Just
leave your luggage here in the hall and I’ll show you round the house. The kitchen is over here just opposite the living room and there are also two bedrooms
on this floor. The door on the left is your bedroom, right next to the staircase.
The other one at the end of the corridor is my son’s. Unfortunately, there’s no
bathroom on the ground floor, just a toilet, so you’ll have to go upstairs to wash.
As I’ve said, the bathroom is on the first floor, the first door on the left. And there
are two bedrooms, the one on the right is shared by two Polish students, you’ll
be meeting them at dinner.
10) Where is Peter’s bedroom?
a) on the ground floor at the end of the corridor.
b) on the ground floor on the left.
c) on the first floor on the left.
Online přípravné
d) on the first floor on the right.
6. část: Krátký text – pravda a nepravda
Přečti si tvrzení a leták o Liverpoolu. Na základě
informací v textu rozhodni, zda jsou tvrzení
pravdivá, nebo nepravdivá.
Get around Liverpool City Centre is small enough
to walk around, but there are many black cabs if you
are feeling lazy. Remember that the demand for taxis
rises on Friday and Saturday nights, especially after
11 p.m. To get on a bus, either go to ONE Bus Station
(mainly to the south) or to Queen Square (mainly

TIP!
KPM29_redakce.indd 7

kurzy k maturitě
z angličtiny, češtiny
a matematiky
i k testům OSP
najdete na Hrave.
KamPoMaturite.cz.
Až do konce září
navíc se slevou 33 %
při zadání kódu
KPMPODZIM16.

north/east). Both bus stations have travel centres with helpful staff that will answer your questions, tell you which bus to get and from which stand. You can buy
tickets in the travel centres, too. For £3.40 you get a ticket for one day in the centre.
Tickets are also available at train stations.
11) I can buy tickets on-line only.
Pravda / Nepravda
12) I can buy a ticket also at train stations.
Pravda / Nepravda
13) Taxis are more available at weekends.
Pravda / Nepravda
14) They provide all information at big bus stations. Pravda / Nepravda
7. část: Dlouhý text a výběr z možností
Přečti si článek o věži v Pise. Na základě informací v textu vyber k úlohám
vždy jednu správnou odpověď.
Leaning Tower The Tower of Pisa is the bell tower of the Cathedral. Its construction
began in the August of 1173 and continued for about two hundred years. In the
past it was widely believed that the inclination of the Tower was part of the project
ever since its beginning, but now we know that it is not so. When the workers were
constructing the third floor of the tower in Pisa, it was already evident, that the
building would end up leaning. So the foundation of the Pisa tower settled unevenly
from the very beginning. Despite of this fact, they decided to continue the building
of it. That was not a small decision to make, seeing as the work had been going on
for 177 years. The leaning increased during the construction time and in the years to
follow. It was a tower of shame for years to come. The constructor Bonanno Pisano
didn’t like to show himself in public. The inhabitants found it a shame to live in a city
where not even a tower could be built straight. In the next centuries people started
seeing the beauty in the leaning. The leaning tower of Pisa has established itself as a
main tourist attraction of the world in the last years.
15) What does the article say about the tower?
a) It has three floors.
b) It started to lean 177 years after the construction.
c) The builder was very proud of the tower.
d) Its construction took almost two centuries.
8. část: Spojování krátkých textů
Přečti si pět krátkých shrnutí o tom, jak někteří lidé prožívají Vánoce, a krátká
vyprávění o Vánocích. Ke každému shrnutí přiřaď nejvhodnější vyprávění.
Jedno vyprávění je zde navíc a nebude použito.
A
MARK
Our traditions are very strongly followed and are passed
on from generation to generation.
B
IRENE
Now I know that presents don’t make Christmas. Once
you have lost something, you start missing it the most.
C
ANNA
People think Christmas is all about presents, but it is not.
People have forgotten the real meaning of Christmas.
D
PETER
It takes some time to think up and make all the presents,
and you get so much fun and excitement, all free.
E
FIONA
Christmas is an outlived tradition. A modern woman
certainly has better things to do than stay at home the whole evening.
16) _____ I used to think Christmas was the best time of the year because of all the presents you get, but after our family moved from Europe
to Australia a year ago, I found out that Christmas without snow is no
Christmas at all, no matter how many presents you get.
17) _____ I meet with friends in the evening and we eat out. Then we
continue to my favourite club, stay up all night, dance, drink cocktails
and come home at dawn.
18) _____ Our family gathers for dinner on Christmas Eve and we
exchange gifts that we have made. It has to be something we made with
material we have round the house. You would be surprised how much
fun can come out of this. A little imagination and being together is the
best Christmas you can ask for.
19) _____ I feel Christmas is about giving, but people think that because
you give you must also get. Your whole focus should be on Jesus. This was
His birthday so that should be what you concentrate on, nothing else.
20) _____ I start Christmas at my dad’s house and then I travel to my mom’s. My parents are divorced, so I am expecting lots of presents as usual,
most of which I don’t deserve or need, but I will happily accept them.
21) _____ My family came to the USA in 1906 and as far as anyone in the
family can remember, we have never eaten meat, only fish. After Christmas
dinner we receive a “wafer” and then we go from person to person, break
off small parts and wish all the best to each other.

Na Hrave.KamPoMaturite.cz najdete kromě maturitních kurzů také online
kurzy k přípravě na testy OSP
29.08.16 8:05
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Vysoká škola:
ano/ne a jak ji vybrat
Na vysokou školu v posledních letech pokračuje 60 % všech maturantů. Přidáte se k nim?
Projděte si 5 bodů našeho testu a zjistěte, jestli je VŠ pro vás to pravé.
1. STŘEDNÍ ŠKOLA
VÁM NESTAČÍ

Už teď víte, že jen maturita nebude
stačit? Míříte výš nebo nejste spokojeni s nabídkou práce a kolik za ni máte
dostat? Ano = jděte na další bod

2. POTŘEBUJETE PRAXI,
JAZYKY NEBO DALŠÍ VZDĚLÁNÍ

Pomaturitní jazykové studium i VOŠ
mohou být tou správnou volbou v případě, že potřebujete prakticky orientované
vzdělání nebo jazyky, a zároveň nechcete přijít o status studenta. Z VOŠ navíc
můžete pokračovat na VŠ a v mnoha
případech si studium bakaláře zkrátit.
Více informací načerpáte na str. 47 a 53.
Pokud ani tohle není to pravé, nebo vás
láká obor, kde potřebujete vysokoškolský titul, pokračujte na bod 3.

3. DÁTE TO FINANČNĚ,
ČASOVĚ A MÁTE NA TO?

Zvládnete brigádu, podpoří vás rodiče,
dosáhnete na stipendium? Čeká vás
dojíždění nebo kolej/podnájem? Jste
studijní typ?

4. JAKÝ OBOR JE PRO VÁS
TEN PRAVÝ?

Dokážete si představit, že vás vybraný
obor bude bavit i za pár let? A uživí
vás? Máte představu o nezaměstnanosti absolventů? Zjistěte si o „svém“
oboru maximum - kde se vyučuje, jaké
je uplatnění absolventů. Pro většinu
oborů v České republice tyto informace najdete, a to na www.VysokeSkoly.
com. Zajděte na dny otevřených dveří,
omrkněte vybavení školy a přednášející. Projděte studijní plány, zjistěte, kolik

studentů nedostuduje. Možná zjistíte,
že obor je fajn, ale předměty, které
musíte absolvovat, už tolik ne – ušetříte si zklamání po prvním semestru.

5. DOSTANETE SE TAM?

Raději dřív než později si najděte
informace k přijímačkám. Pro rok
2016 jsou pohromadě na www.
VysokeSkoly.com a v e-boocích,
které zdarma stáhnete na www.
KamPoMaturite.cz/e-booky.
Nejžádanější obory jako psychologie nebo medicína mají i přes 90 %
odmítnutých uchazečů. Návody, jak
se na tyto obory dostat, také seženete
na našem webu. Už od podzimu se
otvírají přípravné kurzy – nulté ročníky, které vám pomohou uspět
u přijímaček.

%
%

TSP nebo OSP: o co jde?

Téespé a óespé jsou pojmy, na které jste možná už narazili. Pokud vám nic neříkají, čtěte dál
nebo si zdarma stáhněte e-book na www.KamPoMaturite.cz/osp-a-tsp.
U TSP i OSP se jedná o testy studijních předpokladů. Skládají se
z několika subtestů. Národní srovnávací zkoušky (NSZ) pořádá
společnost SCIO, u přijímaček nejčastěji narazíte na Obecné

studijní předpoklady (OSP) nebo Základy společenských věd
(ZSV). S TSP se setkáte na brněnské Masarykově univerzitě, s výjimkou Lékařské fakulty a případně Fakulty sociálních studií.

OSP

TSP

TERMÍNY

6

1, BEZ OHLEDU NA POČET PŘIHLÁŠEK KONÁTE
TSP JEN JEDNOU

MÍSTO

31

1

UPLATNĚNÍ

DESÍTKY FAKULT A ŠKOL

FAKULTY MU S VÝJIMKOU LF A FSS (POKUD
UCHAZEČ ZVOLIL VARIANTU NSZ)

OTÁZKY

90 OTÁZEK, 4 SUBTESTY

60 OTÁZEK, 6 SUBTESTŮ

LIMIT

110 MINUT, NENÍ MOŽNÉ
PŘESKAKOVAT ODDÍLY

100 MINUT, JE MOŽNÉ PŘESKAKOVAT ODDÍLY

CENY, PŘIHLÁŠKY

PLATÍ SE KAŽDÝ TERMÍN ZVLÁŠŤ,
NAVÍC JE NUTNÉ PODAT A ZAPLATIT
PŘIHLÁŠKU NA KAŽDOU VŠ ZVLÁŠŤ

PLATBA ZA PŘIHLÁŠKU ZA KAŽDÝ OBOR

Informace pro rok 2016 tak, jak jsme je zjistili na stránkách SCIO a MU. Doporučujeme informace pro rok 2017 ověřit u příslušných institucí.

TIP!
KPM29_redakce.indd 8

V e-shopu www.KamPoMaturite.cz seženete všechny učebnice k přípravě
na testy OSP a TSP, přijímačky dalších oborů a k maturitě
29.08.16 8:05

%

%
%
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SLEVY , SLEVY, SLEVY

Co můžete právě teď vychytat v akci?
1 + 1 SE SLEVOU 400 Kč
PŘIHLASTE SE VE DVOU
DO PŘÍPRAVNÉHO KURZU
A OBA DOSTANETE SLEVU
400 KČ. DO POZNÁMKY
K OBJEDNÁVCE NAPIŠTE 1 + 1.

TESTOVÉ KURZY SE
SLEVOU 33 %

Slevu 33 % na online
testové kurzy na
Hrave.KamPoMaturite.cz
získáte až do konce září
s použitím slevového
kódu KPMPODZIM16

VRÁCENÍ PENĚZ ZA
KURZ V PŘÍPADĚ NEPŘIJETÍ
Uvažujete o přípravě v kurzu, ale
nechcete riskovat, že vás na vysněnou vysokou stejně nevezmou?
Pojistěte se v programu garance
vrácení peněz – vztahuje se na
nulté ročníky a VIP balíčky s 96 hodinami výuky, podrobné podmínky garance najdete u příslušných
kurzů.

% %%
NULTÝ ROČNÍK: Přípravný
kurz na celý školní rok
ZAHÁJENÍ: Říjen 2016
KDE: Praha, Brno, Ostrava
VARIANTY: Víkend nebo
všední den
OBORY: Psychologie,
medicína, právo, ekonomie,
Policejní akademie,
společenské vědy,
žurnalistika, politologie

Akce se vztahuje na nulté ročníky
a VIP balíčky – nulté ročníky agentury
AMOS – KamPoMaturite.cz, s.r.o.
a pořízené přes stránky
www.KamPoMaturite.cz. Slevu je
možné uplatnit pouze u přihlášek se
stejným datem přihlášení a s uvedeným jménem kamaráda.

%

KÓD
PRO SLEVU

76999

ZADEJTE V E-SHOPU NA
WWW.KAMPOMATURITE.CZ
V KOŠÍKU DO POLE AGENTA
KÓD 76999 A ZÍSKÁTE

%%
Ušetřete s VIP balíčky
VIP balíčky obsahují
kurz a doporučené
učebnice za
zvýhodněnou cenu.
Navíc můžete získat
garanci vrácení peněz
při nepřijetí na VŠ
zdarma.
U každého balíčku vás
čekají bonusové
materiály a poštovné
zdarma.

TIP!

KPM29_redakce.indd 9

SLEVU NA KNIHY
I KURZY

%

SLEVA PŘI
PLACENÍ KREDITY
NA SEMINARKY.CZ

Plánujete stahovat větší
množství prací na
www.Seminarky.cz?
Vyplatí se založit si účet
a nabít kredity – ušetříte
5 Kč za každou práci.

KNIHY VE VELKÉ SLEVĚ
Knihy za hubičku a se slevou
až stovky korun najdete na
www.KamPoMaturite.cz/knihy-ve-velke-sleve

Nezapomeňte při nákupu na www.KamPoMaturite.cz zadat kód 76999
a získejte slevu na knihy i kurzy
29.08.16 8:05
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2017

Zvolte nejhezčí maturantku
a maturanta on-line
v 9. ročníku soutěže
1. 9. 2016 – 28. 2. 2017
Vyhrajte značkové doplňky, sedací vak, kurzy k přípravě
na maturitu a přijímací zkoušky a spoustu dalších cen.
JAK SOUTĚŽIT: Zaregistrujte se na www.MissMaturita.cz, kde po potvrzení
registrace upravíte svůj profil. Sežeňte co nejvíc podporovatelů a fanoušků,
aby pro vás každý týden hlasovali.
JAK HLASOVAT: Povolíte na Facebooku aplikaci MissMaturita. Každý týden můžete
dát hlas kterémukoliv ze soutěžících. Úplná pravidla na www.MissMaturita.cz.

Pořadatel:
AMOS – KamPoMaturite.cz, s.r.o.
Největší vzdělávací portál

Partneři
Vaše brána ke vzdělání

Mediální partneři:
Nejlepší časopis pro budoucí maturanty

TIP!

Informace doporučujeme ověřit na studijním oddělení daných škol.
Learning is Fun!

Portál pro studenty
plakat Miss 2017.indd 10
1
KPM29_redakce.indd

www.vzdelani.cz

7:43
29.08.16 8:05

08.16 7:43
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NELZE KOMBINOVAT S OSTATNÍMI SLEVAMI. SLEVY NELZE SČÍTAT.

Půjčovna
společenských šatů
MANUELLE‘S STYLE
Sleva na půjčovné
pro držitelky
ISIC karty 20 %
a soutěžící
MissMaturita.cz 30 %
Lnářská 780, Praha 10
www.MojeSaty.cz

1 + 1 = SLEVA 400 Kč
PŘIHLASTE SE VE DVOU DO
PŘÍPRAVNÉHO KURZU A OBA
DOSTANETE SLEVU 400 KČ.
SLEDUJTE AKCI NA
FB.COM/KAMPOMATURITE

STÁHNĚTE SI E-BOOKY ZDARMA
■ maturita ■ medicína
■ psychologie■ ekonomie ■ práva
a další nejžádanější obory. E-booky obsahují na pár stránkách všechno,
co potřebujete vědět. Termíny, testy, doporučené učebnice, odkazy na
videonávody, odpovědi na nejčastější dotazy.

TIP!
KPM29_redakce.indd 11

Partneři soutěže MissMaturita.cz mají výhody i pro hlasující – najdete je na této stránce
a na www.MissMaturita.cz
29.08.16 8:05
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Dny otevřených dveří VŠ od září do konce roku 2016
VEŘEJNÉ VŠ
ZÁŘÍ 2016
15. 9.

Open Day Masarykovy univerzity www.muni.cz

ŘÍJEN 2016
6. 10.

FAMU www.famu.cz

LISTOPAD 2016
2. 11.

FVU VUTBR www.ffa.vutbr.cz, obory katedry činoherního divadla DAMU www.damu.cz

3. 11.

FUD a PŘF UJEP www.ujep.cz, FI MUNI www.fi.muni.cz

5. 11.

DIFA JAMU difa.jamu.cz, obory katedry činoherního divadla DAMU www.damu.cz

9. 11.

FS ČVUT www.fs.cvut.cz

10. 11.

FDULS ZČU www.fdu.zcu.cz

11. 11.

FMK UTB programy Výtvarná umění a Teorie a praxe audiovizuální tvorby www.fmk.utb.cz

12. 11.

Informační den UK www.cuni.cz

14. 11.

HAMU www.hamu.cz

17. 11.

VŠUP www.vsup.cz

19. 11.

FSTAV VUTBR www.fce.vutbr.cz

23. 11.

MFF UK www.mff.cuni.cz

24. 11.

MÚVS ČVUT www.muvs.cvut.cz

25. 11.

UPOL (CMTF, FTK, FF, PDF, PŘF) www.upol.cz, ČZU všechny fakulty www.czu.cz, FBMI ČVUT www.fbmi.cvut.cz, obor dramatická
výchova DAMU www.damu.cz

25. – 26. 11.

VŠCHT všechny fakulty www.vscht.cz

26. 11.

TUL celouniverzitní den otevřených dveří www.tul.cz, obory katedry scénografie DAMU www.damu.cz

28. 11.

Advent na UK www.cuni.cz

29. 11.

FJFI ČVUT www.fjfi.cvut.cz

30. 11.

FSV ČVUT www.fsv.cvut.cz

PROSINEC 2016
1. 12.

UNOB všechny fakulty www.unob.cz

2. 12.

LDF MENDELU www.ldf.mendelu.cz

3. 12.

obory katedry alternativního a loutkového divadla a katedry scénografie DAMU www.damu.cz

7. 12.

PEDF UK www.pedf.cuni.cz, FS TUL www.fs.tul.cz

9. 12.

UTB všechny fakulty, FMK jen program Mediální a komunikační studia www.utb.cz

V minulém roce konaly v tomto období dny otevřených dveří také následující fakulty, kde jsme k datu přípravy článku (srpen 2016) data konání nedohledali na webových stránkách: FAF UK, FA,
FIT, FD, FEL ČVUT, FA, FSI a FEKT VUTBR, VŠTE ČB, HF JAMU. Doporučujeme také všechny termíny před návštěvou ověřit.

SOUKROMÉ VŠ
ZÁŘÍ 2016
5. 9.

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

6. 9.

Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. www.vsaps.cz, Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o. (další termín 7. 9., termín
se řídí podle oboru) www.ujak.cz

7. 9.

CEVRO Institut, z.ú. www.cevroinstitut.cz, Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. (další termín 21. 9.) www.vso.cz

8. 9.

Unicorn College s.r.o. www.unicorncollege.cz, Vysoká škola kreativní komunikace www.vskk.cz, Vysoká škola mezinárodních a
veřejných vztahů Praha, o. p. s. www.vsmvv.cz

10. 9.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz, Prague College s.r.o. (další termíny 19. 10. a 3. 12.) www.praguecollege.cz

14. 9.

Vysoká škola finanční a správní, z.ú. (další termíny 12. 10, 9. 11. a 14. 12.) www.vsfs.cz

15. 9.

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. www.savs.cz (další termín 20. 10.)

17. 9.

VYSOKÁ ŠKOLA HUMANITAS FAKULTA SPOLEČENSKÝCH STUDIÍ (další termín 8. 10.) www.huni.cz

19. 9.

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

22. 9.

Vysoká škola Karla Engliše, a.s. (další termín 29. 9.) www.vske.cz

26. 9.

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

LISTOPAD 2016
26. 11.

Vysoká škola logistiky o.p.s. (další termín 13. 12.) www.vslg.cz

Některé soukromé školy vypisují termíny dnů otevřených dveří i několikrát do měsíce, případně je můžete navštívit pravidelně či po domluvě. Z tohoto důvodu uvádíme pouze ty termíny, které
jsme získali na webu škol. Data doporučujeme před návštěvou ověřit.

TIP!
KPM29_redakce.indd 12

Data pro rok 2017 najdete v lednovém vydání našeho časopisu
a na www.KamPoMaturite.cz
29.08.16 8:05
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13. – 15. října
NEJVĚTŠÍ VELETRH
PRACOVNÍCH
PŘÍLEŽITOSTÍ
V SEVERNÍCH ČECHÁCH
Více než 80 škol a vzdělávacích zařízení
Přes 40 ﬁrem a institucí nabízejících konkrétní
pracovní pozice
HR konference a debata s významnými osobnostmi

VSTUP
ZDARMA

KONFERENCE
PŘEDNÁŠKY
WORKSHOPY

Buďte s námi ve spojení

educaliberec.cz

Psychologie_kampomaturite_103x140.indd 2

5
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ČR + MHD

ZÁBAVA
FESTIVALY
A ZIMNÍ AREÁLY kina, aquaparky,
památky,
40 zimních areálů,
lů
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muzea,...
+1 DŮVOD NAVÍC ▶ Více než 130 000 ISIC slev
po celém světě!
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TIP!
KPM29_redakce.indd 13

Stáhněte si zdarma e-booky k maturitě a přijímacím zkouškám na VŠ na
www.KamPoMaturite.cz/e-booky
29.08.16 8:05

14 veřejné vysoké školy

Kam po maturitě:

na veřejnou
vysokou školu
Podívejte se na přehled akcí, které veřejné
vysoké školy chystají pro uchazeče – najdete je
na str. 12.

ČZU - TECHNICKÁ FAKULTA viz str. 16

Praha

224 384 216

www.tf.czu.cz

MASARYKOVA UNIVERZITA - FAKULTA INFORMATIKY viz str. 19

Brno

549 491 818

www.fi.muni.cz

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI viz str. 30

Zlín

576 038 120

www.utb.cz

VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH viz str. 34

České Budějovice

387 842 108

www.vstecb.cz

VŠB - TUO - FAKULTA STAVEBNÍ viz str. 25

Ostrava

597 321 318

www.fast.vsb.cz.

UNIVERZITA PALACKÉHO - PEDAGOGICKÁ FAKULTA viz str. 33

Olomouc

585 635 010

www.upol.cz

Potřebujete rychlou orientaci před přijímacími
zkouškami? Stáhněte si zdarma e-booky
se všemi důležitými informacemi na
www.KamPoMaturite.cz/e-booky.
Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze

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 ■ Rybářství a akvaristika ■ Ekologické zemědělství ■ Veřejná správa
v zemědělství a krajině.
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: 25. 11. 2016, 20. 1. - 21. 1. 2017
Termín podání přihlášek: do 31. 3. 2017
Přijímací zkouška pro Bc.: 13. - 17. 6. 2017
pro NMgr.: 8., 9. a 12. 6. 2017

KDE BUDETE ZA PÁR LET VY?
KPM29_VVS_NEW14_15.indd 14
9091_MUP_Kampan_absolventi-inz-200x17-v2.indd 1

Metropolitní univerzita Praha
www.mup.cz
29.08.16 8:06
18.12.12 9:54

9091_MU

VŠ

Fakulta životního prostředí 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 2017/2018 STUDIUM V OBORECH:
BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY

■ Aplikovaná ekologie (P),

■ Aplikovaná ekologie (P, K),

■ Krajinné a pozemkové úpravy (P),

(P=presenční forma, K=kombinovaná forma studia):

■ Krajinářství (P),

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ OBORY V ČJ:

■ Environmentální modelování (P),
■ Krajinné inženýrství (P),

■ Vodní hospodářství (P),

■ Ochrana přírody (P, K),

■ Územní plánování (P),

■ Územní technická a správní služba (P, K)

(ÚTSS - kombinovaná forma studia v Praze a konzultačních střediscích Litvínov,
Karlovy Vary a Březnice).

■ Regionální a environmentální správa (P, K),
■ Voda v krajině (P)

(RES - kombinovaná forma studia v Praze)

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ OBORY V AJ:

■ Environmental Modelling, Nature Conservation,

■ Landscape Planning, Environmental Geosciences.

Přihlášky: do 31. března 2017 elektronicky na
http://is.czu.cz/prihlaska
Dny otevřených dveří: 25. 11. 2016, 20. - 21. 1. 2017
Přijímací zkoušky: 19. 6. – 23. 6. 2017

,
Fakulta
lesnická a dřevařská ČZU v Praze
Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská
Kamýcká 1176, 165 21 Praha 6 – Suchdol
Telefon: 224 383 743, 224 383 761, 224 383 848, 224 383 710
infoprihlasky@fld.czu.cz
www.fld.czu.cz, www.facebook.com/fld.czu.cz, elektronická přihláška: is.czu.cz/prihlaska
Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity v Praze nabízí studium
v bakalářských a navazujících magisterských oborech:
BAKALÁŘSKÉ OBORY TŘÍLETÉ (Bc.):
Lesnictví (p+k)
Dřevařství (p+k)
Hospodářská a správní služba v lesním hospodářství (p+k)
Provoz a řízení myslivosti (p+k)
Podnikání ve dřevozpracujícím a nábytkářském průmyslu (p)
Konzervace přírodnin a taxidermie (p)
Game Management - vyučovaný v angličtině (p)
Forestry - vyučovaný v angličtině (p)
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ OBORY DVOULETÉ (Ing.):
Lesní inženýrství (p, k)
Dřevařské inženýrství (p, k)
Forestry, Water and Landscape Management - vyučovaný v angličtině (p)
Tropical Forestry and Agroforestry - vyučovaný v angličtině (p)
Forest Engineering - vyučovaný v angličtině (p)
p – prezenční studium, k – kombinované studium

V rámci studia lze 1 až 2 semestry studovat na zahraničních univerzitách nebo se zúčastnit
krátkodobých zahraničních stáží (Španělsko, Velká Británie, Švédsko, Německo, Kanada,
Polsko, Rusko, Rakousko a mnohé další země).
Přihlášky přijímáme od 17. listopadu 2016 do 31. března 2017 prostřednictvím
elektronického formuláře na http://is.czu.cz/prihlaska
Dny otevřených dveří: 25. 11. 2016, 20. - 21. 1. 2017
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Technická fakulta ČZU v Praze
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:

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

■ 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: 25. 11. 2016, 20. a 21. 1. 2017.
Elektronickou přihlášku ke studiu je třeba podat do 31. března 2017 na http://prijimacky.czu.cz.
Podrobné informace o možnostech studia lze získat na na www.tf.czu.cz v záložce Uchazeči o studium.

Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze
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

Kolejní 2637/2a
160 00 Praha 6 Dejvice
Telefon: 224 353 164
info@muvs.cvut.cz
www.muvs.cvut.cz

Dny otevřených dveří: listopad 2016, leden 2017
Termín pro podání přihlášky: do 31. 3. 2017
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.

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze
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.

Břehová 7
115 19 Praha 1
Telefon: 224 358 283
klara.soukupova@fjfi.cvut.cz
www.fjfi.cvut.cz
www.jaderka.cz

Fakulta je výjimečná zvýšeným podílem vědecko-výzkumné činnosti se zapojením studentů.
Věnujeme se hraničním problémům mezi moderní vědou a jejími aplikacemi v technice, medicíně
atd. Malý počet studentů umožňuje neformální kontakt studentů s pedagogy, úzkou spolupráci ve
vědě i kulturní vyžití na půdě fakulty. Po absolutoriu jsou studenti schopni velmi rychlé orientace
v mezioborové problematice a jsou připraveni aplikovat nejnovější poznatky do běžné praxe.
Absolventi díky pečlivé průpravě se těší velkému zájmu ze strany věděckých ústavů i firem, a nemají
tak problém s uplatněním v zaměstnání. Díky mezinárodní spolupráci s více než 70 univerzitami
ve více než 45 zemích světa dokážeme nabídnout studentům i mezinárodní pole působnosti.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 29. 11. 2016
PŘIHLÁŠKY: DO 31. 3. 2017 - PRIHLASKA.CVUT.CZ
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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

Žurnalistika

Německá a středoevropská studia

Středoevropská
komparativní studia

Bezpečnostní studia
Česko-německá
studia
Politologie Mediální Sociologie
a veřejná studia a sociální antropologie
politika Marketingová komunikace

Soudobé dějiny a public relations

Politologie

Teritoriální studia

Mezinárodní vztahy

Ekonomie a finance

Sociologie Politologie
a sociální a mezinárodní
politika vztahy
Veřejná
a sociální Mezinárodní
politika teritoriální
studia

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

25. listopadu 2016
17. února 2017
Bližší informace na
e-mail: studijni@fbmi.cvut.cz
tel.: 224 358 473

http://www.fbmi.cvut.cz

Přihlášky do 31. března 2017
www.fsv.cuni.cz

26.6.2016 22:31:26
Klinika adiktologie, 1. lékařská fakulta
UK v Praze a VFN v Praze

Inzerat_FBMI_KamPoMaturite_06-16_90x130.indd 1

Klinika adiktologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Apolinářská 4, Praha 2, 128 00
Tel: 224 968 270
info@adiktologie.cz, www.adiktologie.cz/studium/
www.facebook.com/studium.adiktologie

STUDUJ ADIKTOLOGII

Bakalářský studijní obor na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze

KDO JE ADIKTOLOG?
Zdravotnický odborník, jenž pomáhá lidem, kteří jsou ohroženi závislostním chováním. Studium
adiktologie je zaměřeno na prevenci a léčbu v oblasti užívání návykových látek a na snižování
souvisejících zdravotních škod člověka.
Výhody studia adiktologie na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze
■ Studium na prestižní univerzitě, jedné z nejstarších v Evropě
■ Možnost pokračovat v navazujícím magisterském a následně doktorském studiu
■ Možnost zahraničních studijních pobytů
■ Odborné stáže po celé ČR
■ Účast na vědeckých projektech
■ Lokalita v centru Prahy
Požadavky na přijetí
■ Středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou
■ Úspěšné složení přijímacích zkoušek (písemný test z biologie a základních
obecných znalostí z adiktologie, motivační rozhovor)
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Krok správným směrem

MATURITNÍ OTÁZKY,
ČTENÁŘSKÉ DENÍKY

Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta financí a účetnictví
VÝBORNÉ UPLATNĚNÍ A NADPRŮMĚRNÉ PLATY
ABSOLVENTŮ, MOŽNOST STUDIA V ZAHRANIČÍ
A MEZINÁRODNÍ AKREDITACE
Bakalářské obory:

Navazující magisterské obory:
●
●
●
●
●
●

Bankovnictví a pojišťovnictví
Finance
Finanční inženýrství
Finance a oceňování podniku
Účetnictví a finanční řízení podniku
Učitelství ekonomických předmětů
pro střední školy
● Zdanění a daňová politika
● Master in Finance and Accounting
(výuka v AJ)
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● Bankovnictví a pojišťovnictví
● Finance
● Účetnictví a finanční řízení
podniku
● Vzdělávání v ekonomických
předmětech
● Zdanění a daňová politika

http://ffu.vse.cz

STAHUJTE 24 HODIN DENNĚ
MOŽNOST PLATBY KARTOU
NEBO MOBILEM
VÝHODNÉ STAHOVÁNÍ ZA
KREDITY A DALŠÍ MOŽNOSTI
PŘES 25 000 PRACÍ KE STAŽENÍ
TÉMĚŘ 9 000 PRACÍ ZDARMA
KREDITY ZDARMA ZA
VLOŽENÍ PRÁCE NEBO LIKE
NA FACEBOOKU
PROFESIONÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ
PODKLADŮ
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Krok správným směrem

Bc

Fakulta mezinárodních vztahů
Vysoká škola ekonomická v Praze

^

Studium v ceském jazyce

BAKALÁŘSKÉ OBORY – PREZENČNÍ STUDIUM
● Cestovní ruch a regionální rozvoj ● Mezinárodní obchod
● Mezinárodní studia – diplomacie ● Podnikání a právo
BAKALÁŘSKÝ OBOR – KOMBINOVANÉ STUDIUM
● Manažer obchodu
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ OBORY – PREZENČNÍ STUDIUM
● Cestovní ruch ● Evropská integrace
● Mezinárodní obchod (akreditace EPAS)
● Mezinárodní politika a diplomacie
● Podnikání a právo ● Politologie
DOKTORSKÉ OBORY – PREZENČNÍ A KOMBINOVANÉ STUDIUM
● Mezinárodní ekonomické vztahy ● Mezinárodní politické vztahy
● Obchodní a mezinárodní hospodářské právo ● Politologie

http://fmv.vse.cz

Studium v anglickém jazyce

BAKALÁŘSKÉ OBORY – PREZENČNÍ STUDIUM
● IBB – International Business (ibb.vse.cz)
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ OBORY – PREZENČNÍ STUDIUM
● 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 OBORY – PREZENČNÍ A KOMBINOVANÉ STUDIUM
● International Economic Relations ● International Political Relations
● Commercial and International Economic Law ● Political Science
PROGRAM TYPU MBA
● MAE – Master Management et Administration des Entreprises (iftg.vse.cz)

FMVPridejseknam

Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3, Tel: 224 095 244, prfmv@vse.cz
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Masarykova univerzita, Lékařská fakulta
LÉKAŘSKÁ FAKULTA NABÍZÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 OBORY
MAGISTERSKÉ
■ Všeobecné lékařství (MUDr.) a Zubní lékařství (MDDr.)
BAKALÁŘSKÉ
■ Fyzioterapie ■ Dentální hygiena ■ Nutriční terapeut ■ Optika a optometrie
■ Ortoptika ■ Radiologický asistent ■ Zdravotní laborant
■ Zdravotnický záchranář ■ Všeobecná sestra ■ Porodní asistentka

Univerzitní kampus
Kamenice 753/5
625 00 BRNO
Telefon: 549 49 1111
549 49 1305
studijni@med.muni.cz
www.med.muni.cz

Podání elektronické přihlášky od 1. 11. 2016 do 28. 2. 2017
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 14. 1. 2017 a 18. 1. 2017
Více informací o přijímacím řízení najdete na http://med.muni.cz/uchazeci/
anebo http://www.med.muni.cz/index.php?id=28

Informace o všech oborech VŠ
můžete mít přehledně ve svém
telefonu. Aplikaci Adresář škol
stahujte zdarma
Fakulta informatiky, Masarykova univerzita
Botanická 68a, 602 00 Brno
Telefon: 549 491 818
studijni@fi.muni.cz
www.fi.muni.cz, Facebook: FI.MUNI.CZ, Twitter: @fi_muni, Instagram: @fi_muni
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
■ Počítačová grafika a zpracování obrazu
■ Počítačové sítě a komunikace
■ Počítačové systémy a zpracování dat
■ Programovatelné technické struktury
■ Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka

Bakalářský studijní program Aplikovaná informatika
■ Aplikovaná informatika
■ Bioinformatika
■ Informatika ve veřejné správě
■ Sociální informatika

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

Přihlášky se podávají elektronicky na adrese is.muni.cz/prihlaska nejpozději do 28. 2. 2017.
Dny otevřených dveří: 3. 11. 2016, 13. 1. 2017 a 3. 2. 2017. Podrobnosti na www.fi.muni.cz/admission/dod.
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Přírodovědecká fakulta
Masarykovy univerzity
56 bakalářských a 60 magisterských oborů
Zapojíme vás do výzkumu i jeho aplikací
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

Foto: Oliver Staša

„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

Navštivte dny otevřených dveří:
čtvrtek 15. 9. 2016, 900–1300

Foto: Oliver Staša

sobota

21. 1. 2017, 900–1300

úterý

24. 1. 2017, 900–1300

Uzávěrka přihlášek k bakalářskému studiu: 28. února 2017. Kontakt: studijni@sci.muni.cz, prihlaska@muni.cz.
Metropolitní univerzita Praha
KDE BUDETE
ZA PÁR LET
VY?
Najdete nás na webu: sci.muni.cz
a na facebooku:
https://www.facebook.com/FacultyofScienceMU.
www.mup.cz
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Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně
Třída Generála Píky 2005/7, 613 00 Brno - Černá Pole
Telefon: 545 136 121
studijni.frrms@mendelu.cz
www.frrms.mendelu.cz

FRRMS MENDELU – fakulta bez hranic
Studuj kompletně v angličtině nebo češtině bakalářské i magisterské studijní programy. Získej spoustu studijních
i pracovních příležitostí. Zažij zahraniční studijní pobyty a stáže. Nauč se to, co nikde jinde. Mezinárodní teritoriální studia nebo regionální rozvoj – to jsou prestižní možnosti pro Tvoje budoucí uplatnění a pro to být IN. To vše na
Fakultě regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně.
Doba je rychlá a vše se rychle mění. Uspějí hlavně ti, kteří mají náskok. Hlavní komoditou studentů na VŠ je čas.
To, jak ho využiješ, rozhodne z velké části o Tvém životě a další kariéře. Na FRRMS MENDELU si můžeš vytvořit
vlastní rozvrh, můžeš studovat, cestovat, poznávat, a také pracovat. O bohatý studentský život se Ti postará
skvělý studentský spolek Akademická unie FRRMS.

Vše, co si na FRRMS MENDELU vyzkoušíš, osvojíš a co se naučíš, se neztratí.
FRRMS MENDELU je plná možností a čeká právě na TEBE.
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.

Proč se tedy přihlásit na FRRMS MENDELU?
■ Vyber si kompletní studium v češtině nebo angličtině!
■ Noví kámoši ze zahraničí Ti rozmotají jazyk!
■ Buď free a nastav si předměty podle svého!
■ Studuj moderní obory s praxí a zajisti si uplatnění už na škole!
■ Na přednášky choď

klidně v papučích!
■ Odstuduj si třeba celý rok v zahraničí nebo vyraž na stáž!
■ Užij si studentský život nejen sezením nad knihami!
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

Pokud chceš vědět víc, najdeš nás na www.frrms.mendelu.cz, www.facebook.com/FRRMS

í:

i.cz.
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Podpora
podnikání
studentů

Možnost zapojení
do firemního
konzultačního programu
INPROFO.
Ocenění úspěšných
projektů studentů
a absolventů.

Zázemí
moderní
fakulty

PROČ
FAKULTA
PODNIKATELSKÁ?
Moderní vybavení
poslucháren, špičkové
IT technologie,
specializované
laboratoře, on-line
přednášky. Výuka
probíhá v jednom
univerzitním kampusu.

Výuka
a poznání

Výukové přístupy
založené na kombinaci
teorie a praxe, využití
špičkového know-how
a efektivních metod,
rozvíjející manažerské
a podnikatelské
kompetence.

Mezinárodní

Bakalářské studijní obory

prostředí

Ekonomika a procesní management
Ekonomika podniku
Entrepreneurship and Small Business
Development*
Manažerská informatika
Účetnictví a daně

Možnost absolvovat
až rok studia
na zahraničních
universitách, zapojení
do on-line výukových
projektů ve spolupráci
se zahraničními partnery.

Perspektiva
uplatnění

Důraz na praxi a možnost
stáží. Široká možnost
spolupráce s podnikovou
sférou v řadě odvětví.

* studium v oboru Entrepreneurship and Small Business
Development je zpoplatněno

Magisterské studijní obory

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

PODNIKATELKU
DĚLÁŠ
TY!

** studium v oboru European Business and Finance je
zpoplatněno

Doktorský studijní obor
Řízení a ekonomika podniku
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Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně
…..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.

Zemědělská 3
613 00 Brno

NEZAPOMEŇ se nikde a rychle si podej přihlášku http://is.mendelu.cz/prihlaska/....
BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
STUDIJNÍ PROGRAM
Dřevařství
Krajinářství
Lesnictví

Telefon: 545 134 006
studpri@mendelu.cz.

Arboristika
Nábytek
Design nábytku
Stavby na bázi dřeva

www.ldf.mendelu.cz

OBOR
Dřevařství
Krajinářství
Hospodaření s přírodními zdroji tropických a subtropických oblastí
Lesnictví
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 2. 12. 2016 a 27. 1. 2017
Arboristika
Termín podání přihlášek: do 31. 3. 2017
Tvorba a výroba nábytku
Přijímací zkoušky: 25. 5. – 8. 6. 2017
Design nábytku
Elektronická přihláška: ANO
Stavby na bázi dřeva

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

Studijní oddělení AF MENDELU
Zemědělská 1
613 00 Brno
Telefon: 545 133 008
agro@mendelu.cz
www.af.mendelu.cz

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 ■ Všeobecné zemědělství (+K)
■ Zootechnika ■ Živočišné biotechnologie ■ General Agriculture (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: 6. ledna 2017, 20. ledna 2017, 3. února 2017
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 2017 (http:// prihlaska.mendelu.cz)

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 odborné a pedagogické erudici našich akademických pracovníků nabízíme studentům kvalitní a zajímavé
studium a dobré uplatnění v praxi.

Studijní oddělení ICV MENDELU:
Zemědělská 5
613 00 Brno
Tel.: 545 135 208
iva.urbankova@mendelu.cz
www.icv.mendelu.cz
Elektronická přihláška: ANO
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Proč studovat na VÚ ICV MENDELU
■ Odborné 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: 24. 2. 2017
PŘIHLÁŠKY KE STUDIU (všechny stud. obory): do 15. 4. 2017

Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D.
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Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně

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,
laboratoře, 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) ■ Floristická tvorba (3P)
■ Správa zeleně (3K)
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: 25. ledna a 22. února 2017,
vždy v 10:30 hod., aula ZF MENDELU, Lednice.
Přihlášky ke studiu: do 20. března 2017 (Bc.)
a do 22. května 2017 (NMgr.).

Fakulta veterinární hygieny a ekologie VFU Brno
■ Chcete studovat s perspektivou? Chcete se stát odborníky v oblasti veterinární hygieny,

bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti potravin a veterinární medicíny? Máte zájem
o ekologii, welfare 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:
■ MAGISTERSKÝ: Veterinární hygiena a ekologie - 6 let (MVDr.)
■ BAKALÁŘSKÝ: Bezpečnost a kvalita potravin - 3 roky (Bc.) i v komb. formě

Palackého tř. 1946/1
612 42 Brno-Královo Pole
Telefon: 541 562 796
fvhe@vfu.cz
http://fvhe.vfu.cz

Ochrana zvířat a welfare - 3 roky (Bc.)
Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin
v gastronomii - 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 3. 2. 2017
Přijímací řízení: http://fvhe.vfu.cz

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 automatizaci, nebo se profilovat 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.

17. listopadu 15/2172
708 33 Ostrava – Poruba
Telefon: 597 321 221
(4122, 3107)
vladimira.siroka@vsb.cz
www.fs.vsb.cz,
www.tvorimesvet.cz,
www.facebook.com/fsostrava,
www.youtube.com/fsostrava

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
studia i aktivitách naší fakulty? Navštivte náš Den otevřených
dveří 3. února 2017 v areálu VŠB-TUO v Ostravě-Porubě.
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VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební
FAKULTA STAVEBNÍ VŠB-TU OSTRAVA NABÍZÍ STUDIUM
V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH PROGRAMECH:
Bakalářský studijní program
STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ

Bakalářský studijní program
ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ pouze v prezenční formě

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)

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 20. 1. 2017 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. 2017.

Absolventi tohoto programu mohou pokračovat

v navazujícím magisterském programu
STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ

Spolu s přihláškou
musí být uhrazen
i administrativní
poplatek.
Podmínky přijetí
ke studiu a další
informace jsou
k nahlédnutí na
www.fast.vsb.cz.

(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

VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství
CHCETE ZÍSKAT KVALITNÍ TECHNICKÉ VZDĚLÁNÍ, KTERÉMU PATŘÍ BUDOUCNOST?

STUDUJTE NA FMMI!
NOVÉ OBORY

MAGISTERSKÝ NAVAZUJÍCÍ
STUDIJNÍ PROGRAM MATERIÁLOVÉ
INŽENÝRSTVÍ NABÍZÍ STUDIUM
VE DVOU NOVÝCH STUDIJNÍCH
OBORECH

• Materiály a technologie
pro automobilový průmysl
• Biomechanické inženýrství
Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, VŠB-TUO pro akademický
rok 2017/2018 nabízí FMMI studium v bakalářských studijních programech:

Po úspěšném absolvování bakalářského studia lze pokračovat v magisterských navazujících studijních programech fakulty.

•
•
•
•

Absolventi FMMI se uplatní v materiálových, metalurgických, chemických,
ekonomických a ekologických oborech, ale také ve vědecko-výzkumných
organizacích či organizacích státní správy.

MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ
METALURGICKÉ 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.

PŘIHLÁŠKU KE STUDIU lze podat elektronickou formou prostřednictvím
formulářů dostupných na www.fmmi.vsb.cz.

17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba, +420 597 325 552, monika.barcova@vsb.cz

www.fmmi.vsb.cz | facebook: fmmiostrava | instagram: fmmiostrava

aha
p.cz

2.12 9:54

veřejné vysoké školy 25

VysokeSkoly.com

VŠ

Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D.
KPM29_VVS_NEW16_32.indd 25
9091_MUP_Kampan_absolventi-inz-200x17-v2.indd 2

www.mup.cz
29.08.16 8:07
18.12.12 9:54

26 veřejné vysoké školy

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

ote
vř Den
led ených
en
20 dveří
17
Studium na Ekonomické fakultě VŠB-TU
Ostrava lze absolvovat ve tříletých bakalářských
a dvouletých navazujících magisterských studijních
programech.

PREZENČNÍ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM
EKONOMIKA A MANAGEMENT • Ekonomika podniku
/vč. specializace Ekonomika a právo v podnikání/
• Marketing a obchod • Management /vč. specializace
Sportovní 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

Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, www.drzimetimisto.cz

KDE BUDETE ZA PÁR LET VY?
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,
Slezská
univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě
Bezručovo náměstí 885/14, 746 01 Opava
Telefon: 553 684 123
studium@fvp.slu.cz
www.fvp.slu.cz

Den otevřených dveří: 25. 1. 2017. Termín podání přihlášky: 28. 2. 2017.
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 ■ Edukační péče o seniory
PODMÍNKY PŘIJETÍ: Bližší informace budou zveřejněny na webových stránkách fakulty www.fvp.slu.cz.
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ OBORY:
PREZENČNÍ STUDIUM ■ Středoevropská studia ■ Veřejná správa a sociální politika
■ Veřejná politika a veřejná správa ve střední Evropě
KOMBINOVANÉ STUDIUM ■ Veřejná správa a sociální politika
PODMÍNKY PŘIJETÍ: Bližší informace budou 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.

Slezská Univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná - Fryštát
Telefon: 596 398 111
studijni@opf.slu.cz
www.opf.slu.cz, www.studujvkarvine.cz

Chcete porozumět světu financí, založit vlastní firmu, pracovat v marketingu, či nalézt
uplatnění ve veřejné správě? Pak studium na karvinské Opéefce je ta správná volba.

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM:

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM:

■ Podniková ekonomika a management
Specializace: Podnikání, Marketing a obchod,
Finance podniku, Ekonomika cestovního ruchu,
Management hotelnictví
■ Účetnictví a daně
■ Bankovnictví
■ Sociální management
■ Veřejná ekonomika a správa
■ Manažerská informatika

■ Podniková ekonomika a management
Specializace: Podnikání, Marketing a obchod,
Finance podniku, Účetnictví a daně
■ Bankovnictví
■ Veřejná ekonomika a správa
■ Manažerská informatika

DOKTORSKÉ STUDIUM:
■ Podniková ekonomika a management

Více informací o studijních oborech, podmínkách přijímacího řízení, MOŽNOSTI ZÍSKÁNÍ TALENTOVÉHO
STIPENDIA a mnoho dalších získáte na adrese: www.studujvkarvine.cz nebo na www.opf.slu.cz.
Pohodové studium v pohodovém městě!
Přijďte se podívat: Den otevřených dveří 24. ledna 2017
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TU v Liberci, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
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, automatického 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 řídicích systémů, aplikované informatiky, nanotechnologií či technické fyziky. Absolvent nalézá uplatnění v průmyslu, informatických společnostech, 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: sobota 26. 11. 2016 a středa 25. 1. 2017.
Přihlášky ke studiu do 31. 3. 2017 (1. kolo) a do 4. 8. 2017 (2. kolo).

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.upce.cz/fes
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.
OBORY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA
■ 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

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

Den otevřených dveří: 20. 1., 21. 1. 2017
Přihlášky ke studiu: do 15. 3. 2017 (pro bakalářské studium), do 15. 4. 2017 (pro navazující magisterské studium), do 30. 5. 2017 (pro doktorské studium)
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BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY:
MANAGEMENT A EKONOMIKA
ŘÍZENÍ VÝROBY A KVALITY

DEN
OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ

9. 12. 2016 a 26. 1. 2017

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)

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

PODNIKOVÁ EKONOMIKA

MODERNÍ, DYNAMICKÁ FAKULTA
s důrazem na propojení teorie a praxe

PRŮMYSLOVÉ INŽENÝRSTVÍ

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

PODNIKOVÁ EKONOMIKA SE
SPECIALIZACÍ
Ekonomika cestovního ruchu

FINANCE
FINANCE SE SPECIALIZACÍ FINANČNÍ
KONTROLA
VEŘEJNÁ SPRÁVA A REGIONÁLNÍ
ROZVOJ

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

11. 11. 2016 pouze na Fakultě multimediálních komunikací
(programy Výtvarná umění a Teorie a praxe audiovizuální tvorby)
9. 12. 2016 na celé UTB ve Zlíně
(na FMK pouze program Mediální a komunikační studia)
26. 1. 2017 na celé UTB ve Zlíně
(na FMK pouze program Mediální a komunikační studia)

Vyber si z bohaté nabídky studijních
programů na šesti fakultách!

11.11.2
016, 9
.1

Prezentace na fakultách: v 10, ve 12 a ve 14 hodin.

2.201
6, 26.

1.2017
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Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích je mladá vysoká škola univerzitního typu, která byla založena v roce 1991. S nabídkou studia ve více
než 200 bakalářských, magisterských a doktorských oborech a s 11 000
studenty je největší vzdělávací a vědeckou institucí v jižních Čechách.
■ Ekonomická fakulta
■ Filozofická fakulta
■ Pedagogická fakulta
■ Přírodovědecká fakulta
■ Fakulta rybářství a ochrany vod
■ Teologická fakulta
■ Zdravotně sociální fakulta
■ Zemědělská fakulta

Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích
Branišovská 1645/31a
370 05 České Budějovice
Telefon: 389 032 191
info@jcu.cz
www.jcu.cz

Den otevřených dveří: 13. 1. 2017

Fakulta výrobních technologií a managementu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
Fakulta výrobních technologií a managementu připravuje technické pracovníky v bakalářských,
navazujících magisterských studiích a odborníky-specialisty v doktorském studiu. Fakulta rozvíjí
vědeckou a výzkumnou činnost v oblasti aplikovaných technologií. Koncepce fakulty je zaměřena
na výrobní společnosti a podporuje tak snahu garantovat technické vzdělání v celém regionu.

Pasteurova 3334/7
400 96 Ústí nad Labem
Telefon: 475 285 511
fax: 475 285 566
kontakt@fvtm.ujep.cz
www.facebook.com/Fakultavýrobních-technologiía-managementu-UJEP203917857368/

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
■ Strojírenská technologie
■ Strojírenství
■ Energetika
■ Materiálové vědy

OBOR
Řízení výroby
Materiály a technologie v dopravě
Energetika - teplárenství
Materiály

NAVAZUJÍCÍ STUDIJNÍ PROGRAM
■ Strojírenská technologie
■ Materiálové vědy
■ Strojírenství

OBOR
Příprava a řízení výroby
Materiálové vědy a analýza materiálů
Materiály a technologie v dopravě

DOKTORSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
■ Strojírenská technologie

OBOR
Strojírenská technologie

Den otevřených dveří: 26. 1. 2017. Termín pro podání přihlášek: 31. 3. 2017

www.fvtm.ujep.cz

Fakulta životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
STUDUJTE OCHRANU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
BAKALÁŘSKÉ STUDIUM (3 roky, Bc.), forma: prezenční i kombinovaná
■ OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ■ VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - NOVĚ!
V navazujících magisterských programech se dále můžete zaměřit na Revitalizaci krajiny,
Odpadové hospodářství nebo Analytickou chemii ŽP a toxikologii. Fakulta životního
prostředí UJEP dále také umožňuje studium v rámci doktorského studijního programu.

Králova výšina 3132/7
400 96 Ústí nad Labem
Telefon: 475 284 111
dana.matkovicova@ujep.cz
studujfzp.ujep.cz
www.facebook.com/FZP.UJEP

■ 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.

Termín pro podání přihlášek - březen 2017 (více na studujfzp.ujep.cz)
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Univerzita Palackého v Olomouci – Pedagogická fakulta
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 vysokoškolské vzdělání budoucím učitelům a dalším pedagogickým pracovníkům pro různé druhy
škol mateřských, základních a středních, školských i mimoškolských výchovných a vzdělávacích zařízení, zaměřuje i na další oblasti veřejné sektoru.
Bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy v prezenční a kombinované formě studia, programy celoživotního vzdělávání. Seznam všech
studijních programů a oborů otevíraných v akademickém roce 2017/2018 na webové stránce UP: 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)
■ škol pro žáky se specifickými potřebami (speciální školy, školy s inkluzivním vzděláváním)
V bakalářských studijních programech Specializace v pedagogice a Speciální pedagogika si uchazeči mohou sami volit kombinaci studijních oborů.
Pregraduální přípravu budoucích učitelů v oblasti přírodních a technických věd podporujeme prostřednictvím motivačního stipendia.
PŘÍPRAVA ODBORNÍKŮ V OBLASTI:
■ vychovatelství (vychovatelství a řízení volnočasových aktivit)
■ speciální pedagogiky (logopedie, speciální pedagogika předškolního věku – učitelství pro mateřské školy, speciální pedagogika – andragogika,
speciální pedagogika – intervence, speciální pedagogika – vychovatelství, dramaterapie)
■ ekologie a ochrany prostředí (aplikovaná ekologie pro veřejný sektor)
Elektronická přihláška ke studiu: Bc., Mgr a NMgr. studijních oborů od 1. 11. 2016 do 28. 2. 2017.
Termíny přijímacích zkoušek: Bc. a Mgr. studijní obory: 12. – 16. 6. 2017
Doktorské studijní programy: 19. – 23. 6. 2017
Den otevřených dveří: 25. 11. 2016, 21. 1. 2017
Podrobné informace o přijímacím řízení do doktorských studijních programů:
http://www.pdf.upol.cz/menu/prijimaci-rizeni/doktorske-studium-phd/

DE N
OT E VŘ EN ÝC H
DV EŘ Í
25. 11. 2016
>> bakalářské, magisterské i doktorské vzdělání
v různých odvětvích matematiky, fyziky, chemie,
biologie a věd o Zemi
>> výběr z více než stovky studijních oborů

10 důvodů, proč studovat Přírodu
> kvalitní výuka v moderně vybavených učebnách
>
>
>
>
>
>
>
>
>

a laboratořích
špičkoví odborníci s excelentními vědeckými výsledky
možnost zapojit se do výzkumu
spolupráce se zaměstnavateli již během studia
vstřícný přístup ke studentům
řada motivačních stipendií
důraz na internacionalizaci, podpora studentských
zahraničních stáží, studijních pobytů
možnost zapojit se do činnosti studentských spolků
či aktivit pro popularizaci vědy
pedagogické praxe na prestižních fakultních školách
Olomouc – univerzitní město s širokou nabídkou
kulturních, společenských i sportovních akcí

www.studujprf.upol.cz
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S výběrem vysokoškolského studia vám už 14 let
pomáhá adresář VysokeSkoly.com. Letos prošel
redesignem a najdete tu nové užitečné funkce.
■ 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 magisterském
nebo doktorském studiu

■ Srovnání školného
■ Aplikaci Adresář

škol stahujte
zdarma na
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• Bezplatné studium
• Moderní přístup
• Snadno dostupné zahraniční
pobyty
• Spravedlivé a transparentní
hodnocení
• Zaměření na prakticky
uplatnitelné znalosti
• Skvělý kolektiv a mnoho akcí,
které pořádají sami studenti
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Kam po maturitě:
na soukromou vysokou školu

V září ještě většina soukromých vysokých škol přijímá přihlášky pro akademický rok
2016/2017. Můžete využít příležitosti a zajít se podívat na některý ze dnů otevřených
dveří, jejichž přehled uvádíme na str. 12.
METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA viz 2. obálka

Praha

274 815 044

www.mup.cz

UNIVERSITY OF NEW YORK IN PRAGUE viz str. 36

Praha

224 221 261

www.unyp.cz

VŠFS viz str. 44

Praha

210 088 800

www.vsfs.cz

ANGLO-AMERICKÁ VYSOKÁ ŠKOLA viz str. 43

Praha

257 530 202

www.aauni.cz

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

Pilská 9
198 00 Praha 14 – Hostavice

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

Tel.: 281 932 013
731 411 370
Fax: 281 930 154
infovs@palestra.cz
www.palestra.cz

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
Dny otevřených dveří: 13. 3., 11. 4., 17. 5., 15. 6.,
17. 7., 15. 8., 6. 9. 2017 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

■

Vysoká škola HUMANITAS

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
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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.
■ ARISTOLOGIE
Absolvent/ka studia je připraven/a působit v profesích vyžadujících znalost gastronomie v kulturních, historických 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
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.
Fakulta společenských studií nabízí od akademického roku 2017/2018 navazující magisterské
kombinované studium oboru Školský management, které je určeno pro absolventy bakalářských
či magisterských pedagogických oborů.
Podrobné informace k přijímacímu řízení a termínech dnů otevřených dveří budou zveřejněny na stránkách
fakulty www.huni.cz. Termín podání přihlášek do 30. 4. 2017.
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UDĚLEJ DALŠÍ KROK
JSI PŘIPRAVEN

Získej
Break
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Break
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americký
bakalářský
titul!
Study
with
us!
Study
with
us!

www.unyp.cz
www.unyp.cz
Členství:

Accreditations:

Accreditations:
Akreditace:

Bachelor’s
Master’s
Bachelor’s
Master’s
MBA
MBALL.M.
LL.M.Ph.D.
Ph.D.
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accredited
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are entirely
delivered
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Empire
Find the
that isthat
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the program
is for
right
for you!
Bakalářské programy vyučovány v angličtině:
Obchodní administrativa
Komunikace a masová média
Mezinárodní a ekonomické vztahy | Psychologie
Anglický jazyk a literatura | IT management

Metropolitní univerzita Praha
www.mup.cz
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University of New York in Prague
Londýnská 41, Praha 2
Tel.: 224 221 261/281
admissions@unyp.cz, www.unyp.cz

University of New York in Prague
(UNYP) je přední a největší soukromá
vysoká škola v České republice, která
nabízí studium v anglickém jazyce.
UNYP nabízí náročné, akreditované
studijní programy ve spolupráci
s renomovanými vzdělávacími institucemi z USA, Velké Británie a Evropy.
Spolupráce se týká především dohod
o studiu, jejichž výsledkem je mimo
jiné možnost získat tzv. dvojí titul
(double degree) – americký bakalářský titul ze State University of New
York, Empire State College a evropský
titul z UNYP.

MEZINÁRODNÍ CHARAKTER

Na UNYP působí více než 125 lektorů ze
Spojených států, Velké Británie a z dalších více než 20 zemí světa, kteří přináší
jak akademické, tak i profesionální
zázemí. Mezinárodně uznávaní a zkušení pedagogové k výuce přistupují
moderním způsobem, jsou komunikativní a studenty provokují k myšlení
a aktivní účasti na výuce. Studentům
jsou průběžně doporučovány postupy,
které vedou k rozvoji jejich kritického
a analytického myšlení, což je důležitý
předpoklad pro karierní úspěch ve 21.
století. V současné době na UNYP
studuje více než 800 studentů z více
než 60 zemí světa, kteří na škole vytváří
unikátní multikulturní prostředí. Kulturně a geograficky různorodá skupina
studentů odráží rozmanitost dnešní
doby a dělá z UNYP jednu nejrozmanitějších vzdělávacích institucí v České
republice.

■ Karierní poradenství
■ Nový moderní kampus v centru

Prahy
■ Technické vybavení na vysoké úrovni
■ Vzrušující studentský život a spor-

tovní 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 (ČR)
■ 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
■ Obchodní administrativa
■ Finance
■ Marketing

Ve spolupráci s IUBH School of Business
and Management
■ Online Marketing
■ Management cestovního ruchu

MBA programy

■ Management
■ Marketing
■ Finance a Bankovnictví
■ Projektové řízení
■ Podnikání
■ Online MBA programy (titul udělený

■ Vzdělávání a výuka cizího jazyka

(titul M.A.)

Ph.D. program

Ve spolupráci s University of Bolton
■ Ph.D.

AKREDITACE A ČLENSTVÍ

Programy UNYP jsou akreditovány:
■ MŠMT – Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
■ IACBE – Mezinárodním shromážděním 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 akreditační agenturou (Foundation for
International Business Administration Accreditation)
■ ACCA – Asociací certifikovaných
účetních (Association of Chartered
Certified Accountants)
UNYP je členem:
■ AACSB – Association to Advance
Collegiate Schools of Business
■ CEEMAN – Central and East European Management Development
Association

od National American University)

VÝHODY STUDIA

■ Akreditované americké a evropské

studijní programy
■ Všechny programy vyučovány v angličtině
■ Double degree programy (dvojí
diplom – získání diplomu z prestižní
americké univerzity a zároveň diplomu z UNYP)
■ Americký model vzdělávání zaměřený na rozvoj kritického myšlení
a interaktivní výuku
■ Multikulturní prostředí
■ Malý počet studentů ve třídách
■ Pracovní stáže a výměnné studijní
pobyty v zahraničí

z
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Magisterské programy

■ Psychologie (titul Mgr.)
Ve spolupráci s La Salle University
■ Profesionální a byznys komunikace
(titul M.A.)
Ve spolupráci s University of Bolton
■ Právo (titul LL.M.)
■ Mezinárodní management
(titul M.Sc.)
Ve spolupráci s IUBH School
of Business and Management
■ Management dopravy a logistiky
(titul M.A.)
Ve spolupráci s University
of Greenwich

www.unyp.cz
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Staňte se i Vy
lektorem angličtiny
nebo češtiny pro cizince
Bakalářské studium
s pedagogickým zaměřením
v perspektivních oborech
Angličtina jako cizí jazyk
Čeština jako cizí jazyk
Prezenční a kombinovaná forma

ČEKAJÍ TĚ

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

Jdi na

Hlašte se on-line
na rok 2017/2018!

kampomaturite.cz/testy-osp
a začni ještě dnes!

Termíny přijímacích zkoušek
a dnů otevřených dveří na:

www.akcentcollege.cz

Se slevovým kódem KPMPODZIM16 získáš do konce září
všechny online kurzy a testy se slevou 33 %.

KDE BUDETE ZA PÁR LET VY?
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VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s.
Duškova 7, 150 00 Praha 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 studium zdravotnických nelékařských oborů. Absolventi získávají po obhájení bakalářské práce 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, KOMBINOVANÉ)
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:
7. 2. a 4. 4. 2017
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY:
I. kolo: 6. 6. 2017 (přihlášky do 30. 4. 2017)
II. kolo: 5. 9. 2017 (přihlášky do 25. 8. 2017)

Bankovní institut vysoká škola, a.s.
Nárožní 2600/9, 158 00 Praha 5
Telefon: 251 114 531, 731 446 317
kpalavska@bivs.cz, www.bivs.cz
Elektronická přihláška: is.bivs.cz/prihlaska
Bankovní institut vysoká škola vznikl v roce 1999 jako první česká soukromá vysoká škola. V roce 2001 vstoupil majetkově do
BIVŠ německý vzdělávací holding COGNOS AG, který je jednou z největších soukromých nezávislých vzdělávacích skupin v Německu, a škola se tak stala první v ČR se zahraničním strategickým partnerem.
BIVŠ dnes nenabízí pouze vzdělání pro bankéře, ale připravuje studenty na profesní dráhu i mimo obor bankovnictví. Ve studijních programech klade důraz na management, ekonomii, informační technologie, marketing, řízení lidských zdrojů a další.
BAKALÁŘSKÉ STUDIUM (Bc.)
■ BANKOVNÍ MANAGEMENT (český jazyk) – prezenční i kombinovaná forma
■ BANKOVNÍ MANAGEMENT (ruský, anglický jazyk) – prezenční forma
■ OCEŇOVÁNÍ MAJETKU – prezenční i kombinovaná forma
■ EKONOMIKA A MANAGEMENT PODNIKU – prezenční i kombinovaná forma
(specializační moduly: Personální řízení, Marketing a sociální sítě, Řízení společnosti,
Psychologie reklamy a trhu)
■ INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE A MANAGEMENT – prezenční i kombinovaná forma
MAGISTERSKÉ STUDIUM (Ing.)
■ FINANCE (český jazyk) – prezenční i kombinovaná forma
■ FINANCE (anglický jazyk) – prezenční forma
Dny otevřených dveří naleznete na www.bivs.cz/dod

aha
p.cz

2.12 9:54

Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D.
KPM29_SVS.indd 39
9091_MUP_Kampan_absolventi-inz-200x17-v2.indd 2

www.mup.cz
29.08.16 8:07
18.12.12 9:54

40 soukromé vysoké školy
Prague College
Polská 10, 120 00 Praha 2-Vinohrady
Tel.: 222 101 020 , Fax: 222 718 813
admissions@praguecollege.cz, www.praguecollege.cz
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 Media & IT.
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 ■ mezinárodní studijní prostředí ■ zajímaví hostující přednášející ■ moderní učebny vybavené kvalitní technikou ■ délka studia přizpůsobitelná
vašim potřebám (full-time, part-time, flexible) ■ přátelská a osobní atmosféra
PŘÍPRAVNÉ PROGRAMY
Pro plynulý začátek studia v angličtině poskytuje Prague College tzv. přípravné programy, které jsou zaměřeny na zlepšení znalostí
(Foundation Diploma / Professional Diploma).
BAKALÁŘSKÉ PROGRAMY
Tříletý univerzitní program složený z dvouletého studia HND (Higher National Diploma) a navazujícího ročního studia bakalářského programu, 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
manažerské 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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Moravská vysoká škola Olomouc
EKONOMIKA a MANAGEMENT
Studujte na MVŠO a zažijte víc s naším Bc.+ programem!
+
+
+
+
+
+
+

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

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

Máte zájem o prohlídku MVŠO?
Chcete si doplnit informace?
Kontaktujte nás přes online chat na www.mvso.cz.

Vysoká škola logistiky o.p.s.
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:
■ DOPRAVNÍ LOGISTIKA
■ LOGISTIKA SLUŽEB
■ INFORMAČNÍ MANAGEMENT
■ LOGISTIKA CESTOVNÍHO RUCHU

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ OBOR:
■ LOGISTIKA

DOKTORSKÝ STUDIJNÍ OBOR:
■ DOPRAVNÍ LOGISTIKA

TERMÍNY PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY KE STUDIU:
1. termín do 28. 4. 2017; 2. termín do 31. 5. 2017, 3. termín do 11. 9. 2017
Dny otevřených dveří: 26. 11. 2016, 13. 12. 2016, další termíny na www.vslg.cz
Místa studia a podrobnější informace naleznete na www.vslg.cz
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ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.
Na Karmeli 1457, 293 01 Mladá Boleslav
info@savs.cz
www.savs.cz
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 navazující 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. V navazujícím magisterském studiu si studenti mohou v rámci bloku povinně volitelných předmětů zvolit tříměsíční pracovní stáž. 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 mezinárodní
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

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: 20. 10., 12. 1., 18. 2., 16. 3., 22. 4., 18. 5., 8. 6., 24. 8.
Přijímací řízení: 1. kolo 30. 4. 2017, 2. kolo 6. 8. 2017, 3. kolo 1. 9. 2017, 4. kolo 17. 9. 2017.
Studenti jsou přijímáni bez přijímacích zkoušek.
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VysokeSkoly.com

V ÝHODY S TUDIA
• americký typ studia
• výuka v angličtině
• diplom uznáváný v Evropě
i v Americe
• možnost výměnných pobytů
na evropských i mimoevropských
univerzitách
• ﬂexibilní rozvrh

Anglo-americká vysoká škola, o. p. s.

ANGLO-AMERICKÁ VYSOKÁ ŠKOLA, o.p.s., (AAU)
je nejstarší soukromou vysokou školou v ČR, která
od roku 1990 nabízí americký typ vzdělávání.
Sídlem AAU je od konce ledna 2015 nově 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 nyní slouží studentům
z celého světa k jejich akademickému růstu.

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

V červnu 2016 získala AAU prestižní americkou
akreditaci WASC Senior College and University
Commission (WSCUC). Tuto akreditaci mají nejznámější americké univerzity, jako jsou například soukromé Chapman University či Stanford
University nebo státní University of California,
Berkeley či California Institute of Technology.
Díky WSCUC akreditaci mají studenti AAU možnost
získat americký titul uznávaný po celém světě.

AKREDITACE
Všechny programy jsou akreditovány Ministerstvem školství a WASC Senior
College and University Commission (WSCUC) s výjimkou programu LLB –
zde diplom uděluje University of London a akreditace je britská. Program
MBA je držitelem prestižní světové akreditace AACSB - mezinárodně uznávaným standardem v certiﬁkaci byznysových škol.

PROSPĚCHOVÁ S TIPENDIA
AAU nabízí unikátní systém prospěchových stipendií, díky kterému mohou
ti nejlepší studenti studovat ZADARMO na základě dosaženého studijního průměru GPA (Grade Point Average).

GPA
3.9 +
3.8 +
3.7 +
3.6 +
3.5 +

Award
100 %
70 %
50 %
30 %
10 %

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

na admissions@aauni.edu.
Termín podání přihlášky: v průběhu celého roku. Studium je
možné zahájit jak v září, tak v únoru každého roku.
Termín přijímací zkoušky: v průběhu celého roku.
Poplatek za přihlášku: 500,– Kč.

Studijní programy na AAU
BAK AL ÁŘSKÉ
• 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

MAGIS TERSKÉ
•
•
•
•

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

Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D.
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Vysoká škola finanční a správní
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,
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 ■ Kriminalisticko právní specializace ■ Bezpečnostně právní studia
■ Právo v podnikání / Právní aspekty v podnikání ■ Právo ve veřejné správě / 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)
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VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ A PRÁVA, a.s.
Vltavská 14/585, 150 00 Praha 5
Telefon 270 001 111, 800 555 808
info@vspp.cz, www.vspp.cz

OBECNÉ INFORMACE Vysoká škola podnikání a práva (VSPP) stabilně působí na trhu již 16. rokem a studovat můžete ve třech největších
městech, tedy v Praze, Brně a Ostravě. Sloučení s Vysokou školou manažerské informatiky, ekonomiky a práva v Praze jí umožňuje nabízet čtyři
unikátní obory – Ekonomika, Aplikovaná informatika, Právo a Podnikání. Absolventi tak mají široké možnosti uplatnění a často se pouštějí do
vlastního podnikání.
Studovat můžete bakalářské a navazující magisterské obory.

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH

PRAHA

Bakalářské studium ■ Podnikání (Bc., PS, KS, 3) ■ Podnikání a management v obchodu a službách (Bc., PS, KS, 3)
■ Aplikovaná informatika (Bc., PS, KS, 3) ■ Právo v podnikání (Bc., PS, KS, 3) ■ Právo ve veřejné správě (Bc., PS, KS, 3)
Navazující magisterské studium ■ Podnikání (Ing., PS, KS, 2) ■ Soukromoprávní studia (Mgr., PS, KS, 2)

OSTRAVA

Bakalářské studium ■ Podnikání (Bc., PS, KS, 3) ■ Podnikání a management v obchodu a službách (Bc., PS, KS 3)
■ Aplikovaná informatika (Bc., PS, KS, 3)
Navazující magisterské studium Podnikání (Ing., PS, KS, 2)

BRNO

Bakalářské studium ■ Podnikání (Bc., PS, KS, 3) ■ Podnikání a management v obchodu a službách (Bc., PS, KS 3)
Navazující magisterské studium ■ Podnikání (Ing., KS, 2)
Den otevřených dveří: 8. 9. 2016 od 16:00

Vlastní myšlenkou
Vlastní cestou
Bc. Ing. Mgr.
Vysoká škola
podnikání a práva

www.vspp.cz

aha
p.cz
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Přijímačky? Maturita?

Ušetřete si
zbytečné nervy
na jaře
a připravte se
s námi

Vaše brána ke vzdělání

1 Stáhněte si 2 Učebnice 3 Kurzy
e-booky, testy

a časopis
zdarma

k přijímačkám
i maturitě

prezenční od října
(Praha, Brno,
Ostrava) i online

AMOS – KamPoMaturite.cz, s.r.o. Dukelských hrdinů 21, Praha 7 606 411 115, 222 943 511 info@kampomaturite.cz

Přidejte se k nám

Facebook.com + YouTube.com/kampomaturite
KPM29_SVS.indd 46
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VOŠ

Kam po maturitě:

na vyšší odbornou školu
■ Ve školním roce 2014/2015 studovalo na 174 VOŠ zhruba 27
tisíc studentů. U přijímaček uspělo 84,7 % uchazečů, nejvíce
studenti vyhledávali pedagogické, zdravotnické a ekonomické
obory. Školné se platí i na školách zřizovaných krajem. Po
absolutoriu získáte titul DiS.
■ VOŠ se na rozdíl od bakalářského studia zaměřují více na
praxi. Denní forma vám zabere 3 – 3,5 roku, v dálkové nebo
kombinované formě může být studium až o rok delší. Pokud
při studiu pracujete, můžete u VOŠ mimo denní formu studia
přijít o status studenta.

Zdroj: Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávání v ČR 2014,
www.msmt.cz

VOŠ SOKRATES
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
■ nová soudní síň
■ 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.

Mojmírovců 1002/42
709 00 Ostrava
Tel.: 800 888 989,
734 578 175
vos@sokrates.cz
www.sokrates.cz/vos

Vyšší odborná škola ČUS, s.r.o.

„I TVŮJ OBLÍBENÝ
SPORTOVNÍ KLUB
POTŘEBUJE NOVÉ
MANAGERY.“
MANAGEMENT SPORTU

Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6
Tel.: 233 017 315
737 218 595
vos.study@cuscz.cz
www.vos-cus.cz
www.facebook.com/VOSCUS

aha
p.cz
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VyssiOdborneSkoly.com

■
■
■
■

denní a kombinová forma vzdělání
stipendijní programy
individuální studijní plán
školné 23.000,- / školní rok

Dny otevřených dveří
14. 9., 5. 10. 2016,
15. 2., 23. 2., 3. 5., 7. 6. 2017.

Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D.
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48 vyšší odborné školy
Vyšší odborná škola restaurátorská v Písku
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).

Karlova 111

■ Motivační stipendia a mzda studentům,

397 01 Písek

kteří během své praxe restaurují a konzervují
objekty určené do expozic muzeí a galerií.

Tel.: 728 731 629
skola@vosr.cz

■ Studující z celé ČR i ze zahraničí. Jedinečná

možnost vzdělání ve výjimečných oborech.

www.vosr.cz

Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová
Obor: LOGISTIKA A MANAGEMENT
Forma: denní

Počet přijímaných: 70

Délka studia: 3 roky

Roční školné: 3000 Kč

Habrmanova 1540
560 02 Česká Třebová

■ LOGISTIKA - Logistika řídí materiálový a informační tok od dodavatele surovin až
k prodeji hotového výrobku. Logistika znamená nalézat správná řešení pro nákup surovin,
pro řízení výroby a pro efektivní distribuci výrobků. Absolventi oboru se uplatňují ve
všech manažerských i výkonných funkcích firem zabývajících se výrobou a transportem
zboží. Součástí studia je čtyřměsíční praxe v podniku.

Tel.: 465 568 111

Obor: SOCIÁLNÍ PRÁCE
Forma: denní

vda@vda.cz
www.vda.cz
Kontaktní osoba:
Ing. Aleš Stránský
ales.stransky@vda.cz

Počet přijímaných: 70

Délka studia: 3 roky

Roční školné: 3000 Kč

■ SOCIÁLNÍ PRÁCE - Absolvent je připraven k výkonu profese sociálního pracovníka
pro všechny oblasti sociální práce a poskytování sociálních služeb, které si kladou za cíl
pomáhat lidem při hledání řešení jejich problémů a udržovat nebo zlepšovat jejich
sociální postavení a vyhlídky ve společnosti.

Bližší informace na www.vda.cz

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

Nad Rokoskou 111/7
182 00 Praha 8
Tel.: 284 680 880
725 196 038

OBORY STUDIA (DiS.)
Název oboru
Aplikace výpočetní techniky
Aplikace výpočetní techniky
Cestovní ruch
Cestovní ruch
Finanční poradenství
Finanční poradenství
Personální řízení
Personální řízení
Žurnalistika a nová média
Žurnalistika a nová média

Délka
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Forma
denní
kombinovaná
denní
kombinovaná
denní
kombinovaná
denní
kombinovaná
denní
kombinovaná

Dny otevřených dveří: 13. 12. 2016, 24. 1., 9. 5.,
6. 6. 2017 a dále dle individuální dohody.

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 Eurovia Services, s.r.o., EXIM TOURS, a. s., VŠLG, o. p. s., HC Sparta Praha, a. s., CZECH NEWS CENTER, a. s.,
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.

pbvos@pbvos.cz
studijni@pbvos.cz
www.pbvos.cz
www.akaz.cz
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Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, p.o.

REGIONÁLNÍ POLITIKA
ZEMĚDĚLSTVÍ A VENKOVA

s novou jedinečnou akreditací
velmi potřebnou pro praxi

Denní forma studia
Bez přijímacích zkoušek
Tuzemské i zahraniční stáže a praxe
Stipendijní program pro úspěšné studenty

Purkyňova 12
746 01 Opava
Tel.: 553 760 500
info@zemedelka-opava.cz
www.zemedelka-opava.cz

ZÍSKÁTE ZNALOSTI:
■ o zemědělství, ochraně krajiny a obnovitelných zdrojích
■ o tvorbě projektů a dotační politice v zemědělství
■ z ekonomické a právní oblasti
■ odborné jazykové
■ Možnost celodenního stravování ve školní jídelně a ubytování na domově mládeže.
■ Spolupráce s Mendelovou univerzitou v Brně a Přírodovědeckou fakultou UP v Olomouci.

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

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

Přijímací zkoušky:
I. kolo 27. 6. 2017, II. kolo 24. 8. 2017
Den otevřených dveří: 19. 1. 2017 a 25. 3. 2017
Bližší informace na: www.vosplzen.cz

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola
OBORY STUDIA PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018:
■ DIPLOMOVANÝ ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ

– denní a kombinovaná forma vzdělávání

■ DIPLOMOVANÝ NUTRIČNÍ TERAPEUT

– denní a kombinovaná forma vzdělávání

5. května 51
140 00 Praha 4

■ DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA

– denní a kombinovaná forma vzdělávání

Tel.: 244 105 001
Fax: 244 105 043
zdravotnickaskola@centrum.cz
studijni.oddeleni@centrum.cz
www.zdravotnicka
skola5kvetna.cz

aha
p.cz
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Tříleté pomaturitní studium je zakončeno absolutoriem.
Den otevřených dveří: 22. 3. 2017 od 16.00 do 18.00 hod.
Školné: 3.000,- Kč/rok ve dvou splátkách.

Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D.
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50 vyšší odborné školy
Vyšší odborná škola – Akademická aliance

STUDIJNÍ OBOR:
ŘÍZENÍ MALÉHO
A STŘEDNÍHO PODNIKU
Michálkovická 1810/181
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
Tel.: 2595 228 161
721 313 090
sekretariat@svosp.cz
www.svosp.cz

■ Prakticky zaměřené studium
■ Souvislá čtyřměsíční odborná praxe
ve vybraných firmách
■ Kvalitní příprava pro trh práce a další
vzdělávání na vysoké škole
■ Denní i dálková forma
■ Školné již od 500 Kč měsíčně
■ Možnost pokračovat ve zkráceném bakalářském studiu na Vysoké škole podnikání
a práva, a. s. v Ostravě.
■ Uplatnění absolventů: v samostatném podnikání, v malé a střední firmě na pozici
manažer, ekonom, hlavní účetní, marketingový specialista, obchodník, asistent,
odborný pracovník úřadů státní, veřejné či obecní správy

AKCE 1 + 1

400 Kč sleva pro tebe a 400 Kč pro kamaráda
na přípravný kurz – podrobnosti na str. 9.

Přečtěte si, jak byli účastníci kurzů spokojeni na www.KamPoMaturite.cz/reference-1
„Lektorka byla milá, vždy dokázala vše srozumitelně vysvětlit, celkově jsem s kurzem byla velmi
spokojená a všem uchazečům o přijetí na VŠ bych jej doporučila. Mně osobně velmi pomohl :-)“
(účastnice kurzu práva, 2016)

Vyšší odborná škola zdravotnická
JIHLAVA

DIPLOMOVANÝ FARMACEUTICKÝ ASISTENT
denní forma vzdělávání
kombinovaná (dálková) forma vzdělávání
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.

www.farmeko.cz; farmeko@farmeko.cz
FARMEKO - VOŠ zdravotnická, Znojemská 76, Jihlava
tel.: 567 306 261; gsm: 739 387 973

KDE BUDETE ZA PÁR LET VY?
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VOŠ

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

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: 19. 1., 16. 2., 16. 3., 20.
4., 18. 5., 15. 6., 24. 8. 2017 vždy od 15:30 hod.
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

CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Česká zahradnická akademie Mělník
střední škola a vyšší odborná škola
Denní tříleté a dálkové čtyřleté studium
Vzdělávací program:
ZAHRADNÍ A KRAJINNÁ TVORBA

Na Polabí 411
276 01 Mělník
Tel.: 315 636 111
602 232 333
skola@zas-me.cz
www.zas-me.cz

Nám. Republiky 3
779 00 Olomouc
Tel.: 585 209 020
585 209 025
skola@caritas-vos.cz
www.caritas-vos.cz

Termíny přijímacího řízení:
1. kolo: 1. – 3. 6. 2017
2. kolo (dodatečné): 29. – 30. 8. 2017
Uzávěrka přihlášek:
1. kolo: do 30. 4. 2017
2. kolo: do 31. 7. 2017
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.

Vyšší odborná škola pedagogická
a Střední pedagogická škola, Litomyšl

Vzdělávací program:

26-41-N/02 SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA
Na Příkopě 16
110 00 Praha 1
Tel.: 224 094 459
778 736 242
kancelar@vosaspsekrizik.cz
www.vosaspsekrizik.cz

Komenského nám. 22
570 12 Litomyšl
Tel.: 461 614 550
Tel./fax: 461 615 705
vospspgs@vospspgs.cz
www.vospspgs.cz

do 20. 9. 2016, do 18. 10. 2016

Termíny přijímacího řízení:

27. 9. 2016 a 25. 10. 2016 (další kola, pokud
počet přijímaných studentů nebude
dostačující)

Den otevřených dveří:

7. 4. 2017 od 10:00 do 15:00 hodin

Vyšší odborná škola Čáslav
VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

POSKYTUJE VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU

DIPLOMOVANÝ
FARMACEUTICKÝ
ASISTENT
Karoliny Světlé 135
280 50 Kolín
Tel.: 321 720 236
sekretariat@zdravotka.cz
www.zdravotka.cz

zaměření oboru:
EKONOMICKÉ s profilací Management a personalistika nebo Účetnictví a finance podniku
TECHNICKÉ s profilací Řízení jakosti
a metrologie nebo Údržba a servis techniky
Forma studia:
tříleté denní, tříleté kombinované studium

Letohradská 1
170 00 Praha 7
Tel.: 273 130 240
603 251 745

Termín podání přihlášek: do 30. 9 .2016

sekretar@sps-caslav.cz

Přijímací řízení formou pohovoru.

sekretariat@voscr.cz

www.sps-caslav.cz

Škola dále poskytuje služby vlastní jídelny,
domova mládeže a školní knihovny.

www.voscr.cz

Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D.
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Poplatek: 3 000,- Kč/rok
Škola poskytuje ubytování
(800,- Kč/měsíc)
Den otevřených dveří: 6. 3. 2017,
12 – 16 hodin – jinak dle dohody

PROČ STUDOVAT PRÁVĚ
NA TÉTO ŠKOLE?

VÝROBNÍ A ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY PODNIKU

Tel.: 327 312 611
739 053 610

Denní tříletá forma, ukončená
absolutoriem, absolvent získá titul DiS.

Vyšší odborná škola cestovního ruchu
a mezinárodního obchodního styku, Praha

Studijní obor:

Přemysla Otakara II. 938
286 14 Čáslav

■ Tříleté denní studium je určeno
maturantům ze všech typů středních
škol.
■ Uchazeči, kteří získali maturitu na
elektrotechnické střední škole, mohou
nastoupit do vyššího ročníku.
■ Přihlášky ve 3. kole přijímacího řízení
průběžně až do 30. září
■ Absolventi nacházejí bezproblémové
uplatnění ve všech firmách, které jsou
činné v jakékoli oblasti elektrotechniky.

Střední zdravotnická škola
a Vyšší odborná škola zdravotnická Kolín

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:

Dny otevřených dveří: 19. 10., 2.-3. 12. 2016,
11. 1., 22. 2., 26. 4., 26.-27. 5. 2017.
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. 2017
Přijímací řízení – denní forma: 22. 6. 2017,
dálková forma: 23. 6. 2017
(2. kolo je pro obě formy 30. srpna 2017)
Kritéria pro přijetí: posouzení prospěchu
v posledním ročníku střední školy; v dálkové
formě navíc přezkoušení ze základních
odborných znalostí.

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

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

aha
p.cz
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■ 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

www.mup.cz
29.08.16 8:07
18.12.12 9:54

52 vyšší odborné školy
Vyšší odborná škola
a Střední průmyslová škola, Volyně

Resslova 440
387 01 Volyně
Tel. 383 372 817
383 457 010
skola@volyne.cz
www.vos.volyne.cz

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální

Vzdělávací programy:

OBORY VZDĚLÁNÍ:

TVORBA NÁBYTKU A DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE
denní forma 3 roky
Zaměření po prvním roce společného studia:
1. Tvorba nábytku a navrhování interiérů
2. Dřevěné konstrukce a dřevostavby
Možnost souběžného externě distančního
studia bakalářských programů TU Zvolen „Tvorba
a konstrukce nábytku“ a „Dřevěné stavby“.

1. Sociální práce
a sociální pedagogika
Forma studia – denní a kombinovaná, 3 roky

2. Předškolní
a mimoškolní pedagogika

Evropská 33
166 23 Praha 6

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

Tel.: 233 091 261

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

info@pedevropska.cz

Uzávěrka přihlášek: 1. kolo 31. května 2017,
2. kolo 15. srpna 2017.

www.pedevropska.cz

■
a Střední zemědělská škola, Benešov

Vaše cesta k prosperitě

SPŠ a VOŠ Kladno nabízí
denní i dálkové studium oboru

Diplomovaný specialista v oboru

ZEMĚDĚLSKÉ PODNIKÁNÍ

23-41-N/03 STROJÍRENSTVÍ

Tel.: 312 248 752,
fax: 312 247 639
info@spskladno.cz
www.spskladno.cz

Školné na školní rok činí 3 000,- Kč.

Vyšší odborná škola

SPŠ a VOŠ Kladno

J. Palacha 1840
272 01 Kladno

Forma studia – denní a kombinovaná, 3 roky
Termín přijímacího řízení:
1. kolo: červen 2017
2. kolo: září 2017 – jen pokud nebude po
1. kole dostatečný počet přijatých uchazečů
Uzávěrka přihlášek:
1. kolo: 31. 5. 2017
2. kolo: termín bude upřesněn

Forma a délka studia:
Denní studium – tříleté
Dálkové studium – čtyřleté
Studium je ukončeno absolutoriem,
profesní titul DiS.
Přijímací zkoušky se nekonají
Uzávěrka přihlášek:
1. kolo 8. června 2017
2. kolo 28. srpna 2017

■ Studium: denní (tříleté), kombinované (čtyřleté)
■ Pro absolventy všech typů středních škol
■ Moderní zázemí pro výuku
■ Stáže v zahraničí
■ Po ukončení studia možnost získat bakalářský
titul ve zkrácené formě studia ve všech
oborech Zemědělské fakulty Jihočeské
univerzity v Českých Budějovicích

Mendelova 131
256 01 Benešov
Telefon: 317 723 571

Dobesova@zemsbn.cz
www.zemsbn.cz

Podání přihlášek do 1. kola do 31. 5. 2017.
Srdečně Vás zveme na den otevřených dveří
11. 5. 2017 od 8:00 do 16:00 nebo kdykoliv po
předchozí dohodě.

Vyšší odborná škola potravinářská, Kroměříž

Štěchovice 4176
767 54 Kroměříž
Kontaktní osoba:
Mgr. Ing. Michal Pospíšil
Tel./fax: 573 334 936
www.vospaspsm.cz

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM:
■ Chemie a technologie potravin s profilací:
Technologie mléka a mléčných výrobků
Forma studia: kombinovaná
Akreditovaný ve spolupráci s FT UTB Zlín
E-přihlášku podávejte na FT UTB Zlín,
podrobné informace o studiu na www.ft.utb.cz
a www.vospaspsm.cz
PROGRAM VYŠŠÍHO ODBORNÉHO STUDIA:
■ Potravinářství s profilací:
Technologie a hygiena potravin,
Analýza potravin,
Zpracování mléka
Forma studia: denní i kombinovaná
Délka studia: 3 roky
Roční školné: 3 000 Kč

Střední škola zemědělská
a Vyšší odborná škola Chrudim
STUDIJNÍ OBOR:

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

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

Uzávěrka přihlášek:
■ 31. 5. 2017 ■ 28. 7. 2017 ■ 13. 9. 2017
Přijímací řízení:
■ 21. 6. 2017 ■ 16. 8. 2017 ■ 27. 9. 2017
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
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Jdi na
hrave.kampomaturite.cz
a začni ještě dnes!
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JŠ

Kam po maturitě:

na jazykové
pomaturitní
studium

Co musí splňovat pomaturitní jazykové studium,
abyste získali status studenta:
■ 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

JAZYKOVÉ KURZY A POBYTY V ZAHRANIČÍ

Více než 10 jazyků na 5 světadílech
Zkušenosti více než 15 let práce v oboru
Široké portfolio škol a programů (nejen pro zájemce o studium jazyků)
Programy šité na míru
Vodičkova 25, 2. patro
110 00 Praha 1

Záruku nejlepší ceny
na českém trhu

Tel.: 222 251 500

Bezplatné poradenství
a sestavení programů
(asistenci s vyřízením víz,
nabídku letenek)

info@bavardlanguages.cz
www.bavardlanguages.cz
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p.cz

2.12 9:54

jazyky a studium v zahraničí 53

JazykoveSkoly.com

Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D.
KPM29_jazyky.indd 53
9091_MUP_Kampan_absolventi-inz-200x17-v2.indd 2

www.mup.cz
29.08.16 8:08
18.12.12 9:54

54 jazyky a studium v zahraničí

Pomaturitní
studium
2017

2018

angličtiny

ukončené cambridgeskou zkouškou
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

výuka 10 měsíců, 20 hodin týdně
dosažení úrovně HSK 3 odpovídající úrovni B1 dle SERR
kvalifikovaní učitelé (čeští i rodilí mluvčí)

učebny:
telefon:
e-mail:

Bítovská 3, Praha 4
+420 261 261 638
akcent@akcent.cz

www.akcent.cz

KDE BUDETE ZA PÁR LET VY?
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PŘIJÍMAČKY? MATURITA?

Připravte se na 100 %

Za 18 let jsme úspěšně připravili přes 50 000 studentů.
Pokud požadujete 100 % přípravu, jste na správné adrese.

Přípravné kurzy

online i prezenční přípravné kurzy
v Praze, Brně a Ostravě

Učebnice pro přípravu
všechny učebnice k přípravě
na maturitu a přijímací zkoušky

Stahujte zdarma

časopis Kam Po Maturitě a e-booky
na KamPoMaturite.cz/e-booky

Facebook a YouTube

zábava a videonávody
na Facebook.com/kampomaturite
a YouTube.com/kampomaturite

AMOS – KamPoMaturite.cz, s.r.o.
Dukelských hrdinů 21, Praha 7
tel. 606 411 115, 222 943 511
info@kampomaturite.cz
www.kampomaturite.cz
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Výzva, která
se vyplatí!
Léčiva, potraviny, inženýrství,
biochemie, voda, energie,
forenzní analýza… Vyber si ze
špičkových oborů budoucnosti
a nech průměr daleko za sebou.

Jako náš absolvent seženeš bez problémů zábavnou
práci za vysoký plat.

studuj.vscht.cz
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