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KDE BUDETE  
ZA PÁR LET VY?
VYBERTE SI OBOR 
MEZINÁRODNÍ VZTAHY
A EVROPSKÁ STUDIA 
A ZJISTĚTE TO!

Absolvent MUP
Robert Batěk
Štábní pracovník 
Operační velitelství NATO 
Brunssum, Nizozemsko

www.mup.cz

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
14. ledna a 11. února 2015
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3úvod

Vážení studenti,
v lednovém čísle ani letos nechybí všechny 
informace k úspěšnému přihlášení na vysokou 
školu. Nemáte ještě vybraný obor? Nevadí, 
máme pro vás tipy pro výběr té správné školy. 
Lepší představu o rozložení škol v celé republice 
vám poskytne mapa vysokých škol uprostřed 
čísla. V čísle najdete také plánované akce – dny 
otevřených dveří – soukromých a veřejných vy-
sokých škol v lednu a únoru. Přečtete si návod, 
jak správně vyplnit přihlášku, a poradíme vám, 
které učebnice zvolit pro přípravu na maturitu  
a přijímací zkoušky. Za 17 let jsme připravili přes 
40 000 studentů k maturitě a přijímacím zkouš-
kám, pokud chcete obojí úspěšně zvládnout, 
doporučíme vám na str. 8 naše přípravné kurzy.
Do konce února 2015 může na www.
MissMaturita.cz hlasovat pro nejsympatičtější 
maturantku a maturanta. 
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Nedostal se na vás časopis? Zdarma si  jej stáhněte na  
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Přejeme vám úspěšný start ve druhém pololetí.

Jiří Kadlec, šéfredaktor, poradce ve vzdělávání
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4 kam po maturitě

www.unyp.cz
EDUCATING TOMORROW’S LEADERS

European 
Bachelor 
Programs: 
•  Business  

Administration
•  Marketing 
•  Finance
•  Tourism  

Management
•  Aviation  

Management
•  Online  

Marketing

American Bachelor Programs:  
•  Business Administration
•  International and Economic  

Relations 
•  Communication and Mass Media
•  Psychology
•  IT Management
•  English Language and Literature

MBA Programs:
•  General Management
•  Marketing
•  Project Management
•  Finance and Banking
•  Entrepreneurship
•  Flexible Online MBA 

Master Programs:
•  M.Sc in International  

Management
•  M.A. in Professional and Business  

Communication
•  M.A. in Transport & Logistics 

Management
•  M.A. in Second Language 

Learning and Teaching
•  Master of Laws – LLM
Ph.D Program:
• Ph.D in Innovation (by Publication)

Think Value
Accredited degrees

Practical and critical thinking orientation
International faculty and student body

Career office

The American University of Prague
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www.kampomaturite.cz

Máme skvělé ceny a 95 % všech knih, které se dají na trhu sehnat. chcete ještě lepší cenu? 
Zadejte při objednávce kód agenta ae080 a získáte slevu 5 %. Nebo si objednejte náš kurz a 
jako student máte slevu 10 % na všechny publikace. Při zakoupení ViP balíčků je sleva ještě vyšší 
a navíc máte poštovné zdarma!

Učebnice pro přípravu  
na maturitu a přijímačky

přIjímAčKY
PRÁVO, TSP A OSP
■  přijímací zkoušky na Vš – Testy - 

Všeobecný přehled (Fragment)  
299 Kč 289 Kč

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

PSYCHOLOGIE
■  psychologie - jak se dostat na 

vysokou (skripta) (AmoS) 250 Kč 
209 Kč

■  moderní psychologie - hlavní obo-
ry a témata současné psychologic-
ké vědy (Grada) 349 Kč  339 Kč

MEDICÍNA
■  Testové otázky z fyziky, chemie  

a biologie - skripta LF mU (mU 
Brno) 149 Kč

■  odmaturuj z biologie (Didaktis) 
229 Kč 219 Kč

■  odmaturuj z fyziky (Didaktis)  
189 Kč 169 Kč

■  odmaturuj z chemie (Didaktis)  
189 Kč 169 Kč

■  modelové otázky k přijímacím 
zkouškám na 1. Lékařskou fakultu 
UK (marvil pro 1. LF) 348 Kč

POLICEJNÍ AKADEMIE
■  policejní akademie čR - řešení 

otázek bakalářského přijímacího 
řízení Bezpečnostně právních 
studií a Veřejné správy 2014/15 
(NaVysokou) 429 Kč

■  ANGLIčTINA nebo NĚmčINA – cvi-
čebnice středoškolské gramatiky 
(Vyuka.cz) 188 Kč 179 Kč

■  ANGLIčTINA nebo NĚmčINA – 
přehled středoškolské gramatiky 
(Vyuka.cz) 181 Kč 179 Kč

EKONOMIE
■  přijímací zkoušky z matematiky na 

VšE - skripta (AmoS) 289 Kč 259 Kč
■  přijímací zkoušky z matematiky na 

vysoké školy (Fortuna)  
129 Kč 119 Kč

■  přijímací zkoušky z matematiky na 
vysoké školy s řešenými příklady 
(Fortuna) 135 Kč 129 Kč

SPOLEČENSKÉ VĚDY
■  Základy společenských věd - ba-

liček 4 dílů (Eurolex) všechny díly 
590 Kč 290 Kč

■  jak se dostat na vysokou 
politologie/Sociologie (AmoS)  
249 Kč 229 Kč za jednu knihu

■  Testy z českého jazyka k přijíma-
cím zkouškám Vš (AmoS)  
250 Kč 199 Kč

NSZ SCIO
■  NSZ SCIo Cvičebnice ZSV (SCIo) 

670 Kč
■  SCIo NSZ Cvičebnice oSp (SCIo) 

550 Kč
■  Tištěné testy NSZ 2014 obecné 

studijní předpoklady (SCIo) 395 Kč
■  Tištěné testy NSZ 2014 

matematika (SCIo) 375 Kč
■  Tištěné testy NSZ 2014 Základy 

společenských věd (SCIo) 375 Kč

■ Angličtina – maturitní témata + CD 
225 Kč 209 Kč
■ Němčina – maturitní témata + CD  
225 Kč 219 Kč
■ Matematika – přehled středoškolské-
ho učiva 181 Kč 179 Kč

■  6 CD Maturita bez obav  
360 Kč  259 Kč 

■  CD jednotlivé 59 Kč  49 Kč

MATuRITNÍ OTÁZKY  
■ Angličtina 149 Kč 139 Kč
■ Český jazyk 179 Kč 162 Kč
■ Ekonomie 179 Kč 162 Kč
■ Fyzika 179 Kč 162 Kč
■ Literatura 149 Kč 139 Kč
■ Matematika 199 Kč 189 Kč
■ Zeměpis 179 Kč 169 Kč

■ Maturita – Anglický jazyk 169 Kč
■ Maturita – Matematika159 Kč 
■ Maturita – Český jazyk 169 Kč
■ Odmaturuj! z německého jazyka 1 a 2 
cena za knihu 229 Kč od 199 Kč
■ Odmaturuj! z anglického jazyka 1 a 2 
cena za knihu  
229 Kč od 209 Kč
■ Odmaturuj! z dějepisu 1 a 2  
cena za knihu od 199 Kč
■ Odmaturuj! ze společenských věd 
TESTY 199 Kč 189 Kč
■ Odmaturuj! z literatury TESTY 
189 Kč 139 Kč
■ Odmaturuj! z matematiky 1, 2, 3 
cena za knihu 189 Kč od 104 Kč

mATURITA

Další materiály seženete na www.Seminarky.cz  
a www.Ctenarsky-denik.cz. Přes 7000 prací zdarma!TIp!
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Učebnice pro přípravu  
na maturitu a přijímačky
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6 kam po maturitě www.kampomaturite.cz

Podpořte soutěžící v hlavní soutěži i v soutěži o zahraniční jazykový  
pobyt na Facebooku EFtip!

Od září se přihlásilo  
přes 60 dívek  
a 6 maturantů. 

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

Nejlepší časopis pro budoucí maturanty

Vaše brána ke vzdělání

Největší vzdělávací portál

Learning is Fun!

Portál pro studenty
www.vzdelani.cz

Partneři

Mediální partneři:

7. ročník soutěže končí už 28. 2. 2015!
Renata Bidlová Petr Forejtek Simona Dočkalová Ilona Uličná

Maturita 2015 v datech
31. 3.

Předání seznamu literárních děl řediteli školy

Zveřejnění kritérií hodnocení společné části MZ MŠMT

1. 4. Do 10. 6.: písemné a praktické části profilové části MZ

4. 5. Do 13. 5.: písemné práce a didaktické testy společné části MZ

16. 5.
Výsledky didaktických testů

Do 10. 6.: ústní zkoušky společné a profilové části

12. 6. Nejpozdější termín předání maturitního vysvědčení

Potřebujete doladit formu?  
Kurzy najdete na str. 8
Knihy pro přípravu uvádíme na str. 4
Všechny informace, vzorové  
i ostré testy najdete v článku  
na www.KamPoMaturite.cz
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Šance

ZájMy

PreZentace Co vás  
baví a co 
vám jde?

Čím se 
chcete 

zabývat  
i nadále?

Jaká je 
šance na 
přijetí?

Jaká je 
„úmrtnost“ 

– kolik 
studentů 
nedostu-

duje?

Jaké je uplat-
nění a neza-
městnanost 
absolventů?

Jaký je prů-
měrný plat 

absolventů?

Líbí se 
vám daná 

škola?

Jak se pre-
zentuje?

Máte 
reference 
od jiných 

studentů či 
známých?

Kvalita

Jaká je  
kvalita 
výuky 

 a lektorů?

Má škola 
vazbu na 

praxi nebo 
vědu?

Jak je škola 
vybavená?

Jsou 
programy 
zajímavé?

Finance

Jaká je 
náročnost 

studia? 
Zvládnete 

brigády 
nebo práci 
při studiu?

Jaké jsou 
životní 

náklady 
v daném 
městě?

Jaké je 
školné a je 
možnost 

úhrady ve 
splátkách 

či slev?

Je na škole 
možnost 
stipendií?

je Pro vás vŠ 
to Pravé?

Jste 
studijní 

typ?

Vydržíte 
roky 

studia, 
zkoušky, 

stres?

Není pro 
vás lepší 

něco jiného 
– VOŠ, 

pomaturit-
ní jazykové 
studium?

Zvládnete 
dojíždění?

Budete na 
koleji či 

v podnájmu?

Je kapacita 
kolejí do-
statečná?

Chcete  
studovat v pre-

zenční nebo 
kombinované 

formě?

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

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

jak si vybrat 
vysokou školu?

UPlatnění

DostUPnost
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8 kam po maturitě

Odebírejte newsletter k VIP balíčkům a získejte další bonusy a informace zdarma 
(www.KamPoMaturite.cz v sekci Jak se dostat na práva, psychologii či medicínu)TIp!

Přihlaste se co nejDříve!  
KUrZy Začínají Už v leDnU 2015!

Připravte se na maturitu  
a přijímačky v kurzu

VIP balíčKy 
kurZ 60 hoDiN PříPraVy– Praha, brNo – Literatura a DaLší boNusy ZDarMa

VIp BALíčEK 
mEDICíNA

přípRAVNý SEmESTRÁLNí KURZ 
4990 Kč

Testové otázky z fyziky, chemie  
a biologie - skripta LF Mu (Mu Brno) 

149 Kč 134 Kč
modelové otázky k přijímacím  

zkouškám na 1. LF uK 348 Kč 315 Kč
odmaturuj z biologie (Didaktis)  

229 Kč 197 Kč
odmaturuj z chemie (Didaktis)  

189 Kč 152 Kč

6044 Kč
5788 Kč

BoNUSY  
V hoDNoTĚ  
256 Kč

VIp BALíčEK  
pSYChoLoGIE

přípRAVNý SEmESTRÁLNí KURZ 
4990 Kč

psychologie - jak se dostat na  
vysokou (skripta) (AMOS)  

250 Kč 188 Kč
moderní psychologie  

- Hlavní obory a témata současné 
psychologické vědy (Grada)  

349 Kč 305 Kč

5728 Kč    
5483 Kč

BoNUSY  
V hoDNoTĚ  
245 Kč

VIp BALíčEK  
pRÁVo

přípRAVNý SEmESTRÁLNí KURZ 
4990 Kč

přijímací zkoušky na Vš – Testy - 
Všeobecný přehled (Fragment)  

299 Kč 260 Kč
Testy obecných studijních  

předpokladů a základy logiky  
1. a 2. díl (Sokrates) za obě knihy  

598 Kč 520 Kč

6026 Kč
5770 Kč

BoNUSY  
V hoDNoTĚ  
256 Kč

+ BoNUSY ZDARmA 
■ poštovné za zaslání knih z balíčku v hodnotě 90 Kč ■ e-book v hodnotě 49 Kč ■ videonávod 

 ■ pravidelný mailing s aktualitami z oboru

www.kampomaturite.cz
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9kam po maturitě

oNLINE KURZY K mATURITĚ
www.KamPoMaturite.cz/onlinematurita 
■  Příprava z domova. 
■  Český jazyk, matematika a anglický jazyk. 
■  Zábavná forma výuky, možnost opakování hodiny  

v archivu, zkušení lektoři a úspora času.

SEMEStrálNí KurZy 
60 hoDiN PříPraVy – Praha, brNo

■ PráVo ■ MeDicíNa ■ PsychoLogie

MaturItNí KurZy 
36 hoDiN PříPraVy – Praha, brNo

český jaZyk aNgLický jaZyk
 

NěMecký jaZyk
 

MateMatika
 

jen pro studenty našeho 
časopisu sleva na online 
KUrZy MatUrity
Místo 2700 Kč nyní 1490 Kč
do 15. 2. 2015

SEMESTRÁLNÍ KuRZY LETNÍ 

60 hodin
4990 Kč

PRAHA, BRNO sobota 1x za 14 dnů 9.30-14.30 24. 1. 2015 - 23. 5. 2015 MED, PSY, PRÁ

středa 1x týdně 17.00-20.10 14. 1. 2015 - 29. 4 . 2015 MED, PSY, PRÁ

PŘÍPRAVA NA STÁTNÍ MATuRITu

36 hodin
2990 Kč

PRAHA, BRNO sobota 1x za 14 dnů 9.30-14.30 24. 1. 2015 - 11. 4. 2015 MČJ, MMAT, MAJ, MNJ

středa 1x týdně 17.00-20.10 21. 1. 2015 - 25. 3. 2015 MČJ, MMAT, MAJ, MNJ

PřehleD KUrZů

MČJ – maturita z ČJ, MMAT – maturita z matematiky, MAJ – maturita z anglického jazyka, MNJ – maturita z němčiny, 
PSY – psychologie, PRÁ – právo, MED– medicína

S VIP semestrálními balíčky získáte kurz, doporučené učebnice a bonusy 
zdarma. Kurzy zahajujeme již v lednu.TIp!

www.Seminarky.cz

Bojíš se maturity a přijímaček? Vyzkoušej kurz, kde tě naučíme učit se a zvládat stres! Více na www.kampomaturite.cz

Přihlášky a informace na www.KamPoMaturite.cz 
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10 kam po maturitě

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

jak vyplnit přihlášku
 KDY? 
■  Většina veřejných a státních škol: 

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

do konce září
■  umělecké obory: většinou do konce 

listopadu

 ZA KoLIK? 
■  Nejčastěji 260 – 560 Kč/1 obor 

(přihlášku u víceoborových studií 
podáváte pro každý obor zvlášť)

■  Termín úhrady obvykle do stejného 
data jako podání přihlášky

pRoSpĚCh 
■  u některých oborů nejdůležitější  

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

 poTVRZENí oD LéKAřE 
■  učitelské, zdravovědné a některé 

umělecké obory obvykle vyžadují,  

někdy i s dalším speciálním vyšetře-
ním, jinde nepovinné

 pApíRoVÁ NEBo  
 ELEKTRoNICKÁ? 
■  Náročnější administrativa s papírovou 

přihláškou znamená většinou vyšší 
cenu (např. VuTBR FST papírová 550 
Kč, elektronická 400 Kč)

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

 pRAxE V oBoRU 
■  Vyžaduje se u některých oborů kom-

binovaného studia
■  Pro přijetí na některé obory může 

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

 příLohY 
■  Někdy se předkládají až u přijímací 

zkoušky (kopie maturitního  
 

vysvědčení, certifikátů, seznamů litera-
tury, životopis, potvrzení od lékaře aj.) 
nebo se zasílají do stanoveného data

 BoNIFIKACE 
■  Body navíc nebo úplné prominutí 

zkoušek vám mohou přinést:
■  Studijní výsledky, prospěch u maturi-

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

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

ního vzdělávání dané školy
■  Absolvování partnerské VOŠ – zde se 

vám může i zkrátit doba studia

 KoLIK poDAT přIhLÁšEK? 
■  47 % uchazečů letos podalo jen 1 

přihlášku
■  23 % podalo 2 přihlášky
■  14 % poslalo 3 přihlášky
■  zbytek 4 a více přihlášek

(Zdroj: dsia.uiv.cz) 

Napište na jaknavs@vysokeskoly.com a důležité články a odkazy vám 
automaticky dorazí e-mailemTIp!

 U KTERýCh FAKULT jE 
 NEjNIžší šANCE NA přIjETí 
■ uMĚLECKÉ  
Filmová a televizní fakulta AMu 10,7 %
■ LÉKAŘSKÉ  
Lékařská fakulta uPOL 16,2 %
■ FILOZOFICKÉ A HuMANITNÍ  
Fakulta sociálních studií OSu 22,1 %
■ PRÁVNICKÉ  
Právnická fakulta uK 22,3 %
■ EKONOMICKÉ  
Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze 
30,8 %
■ PEDAGOGICKÉ  
Pedagogická fakulta OSu 32,4 %
■ SPORTOVNÍ  
Fakulta tělesné výchovy a sportu uK 
30,1 %
■  TECHNICKÉ, PŘÍRODOVĚDNÉ  

A ZEMĚDĚLSKÉ 
Fakulta informatiky MuNI 44,8 %

Pokles v počtech přijatých zájemců 
zaznamenaly všechny typy oborů s vý-
jimkou právnických fakult, farmaceu-
tických, veterinárních a zdravotnických 
oborů a uměleckých fakult. Nejvíce 
klesla šance na přijetí u pedagogických 
fakult, uměleckých oborů a lékařských 
fakult. 
Pokud máte zájem o obory jako je  
psychologie (na obor se na FF uK v  
r. 2014 hlásilo 1009 uchazečů, přija-
to jich bylo jen 61), medicína nebo 
práva, doporučujeme přípravu 
nepodceňovat. 

 KTERé NoVé oBoRY můžETE 
 ZVoLIT V RoCE 2015
■  České vysoké učení technické 

v Praze  
Fakulta stavební Územní informační 
systémy pro veřejnou správu

■  univerzita Karlova v Praze  
Filozofická fakulta Srovnávací 
jazykověda

■  univerzita Palackého v Olomouci 
Pedagogická fakulta Special 
Education - Afterschool Supervisor

■  univerzita Pardubice  
Fakulta filozofická Německý jazyk 
pro odbornou praxi

■  Vysoká škola báňská - Technická 
univerzita Ostrava  
Fakulta strojní Energetika 21. století

■  Vysoká škola tělesné výchovy a spor-
tu PALESTRA s.r.o.  
Výživové poradenství a sportovní 
diagnostika

Zdroje: http://dsia.uiv.cz výstupy 2010-
2014 počty živých přihlášených + počty 

přijatých, www.msmt.cz Akreditované 
studijní programy VŠ 

V roce 2014 pravděpodobnost přijetí na vysokou školu klesla o 4 % na 76,1 %. hlásilo se 
sice méně studentů než v předcházejícím roce, ale ještě více se propadly počty přijímaných 
uchazečů. Na nejžádanější obory se pak dostane méně než třetina všech zájemců.

jakou šanci budete mít u přijímaček?

www.kampomaturite.cz
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maturitní a přijímačková „pohotovost“

www.Seminarky.cz

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

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

 Co STÁhNEš NA SEmINARKY.CZ? 
■  Přes 24 000 prací ke stažení

■  Téměř 8 000 prací zdarma

■  K maturitě: více než 3 000 maturitních okruhů, 2 000 zá-
pisů do čtenářského deníku, slohové práce, profi studijní 
podklady

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

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

jAK ZíSKAT KREDITY ZADARmo?
 180 kreditů (jedna placená práce) 

■  za „like“ Facebooku Seminárky.cz

■  nebo za uvolnění své práce ostatním uživatelům zdarma – 
lze využít i zpětně

 Další kredity získáte za vložení svých prací, pokaždé když 
si vaši práci někdo stáhne, a za spoustu dalších činností. 
Podmínky získání kreditů zdarma a další informace najdete 
na www.seminarky.cz

nejlepší absolventy posílají na trh práce 
strojní fakulty technických univerzit
klub zaměstnavatelů ve spolupráci s naším portálem kamPoMaturite.cz  
zorganizoval unikátní soutěž a vyhlásil střední školy a fakulty vysokých škol,  
které doporučují zaměstnavatelé. 
■  Přední zaměstnavatelé vybrali v hlasování školy z ČR s nejkvalitnější přípravou absolventů na zaměstnání. V rámci prvního ročníku 

soutěže Doporučeno zaměstnavateli mají v očích firem největší prestiž ČVuT v Praze, Vysoké učení technické v Brně a Vysoká škola 
báňská, Technická univerzita Ostrava. Celostátní výsledky se vyhlašovaly 11. listopadu v areálu České televize na Kavčích horách.

■  Pořadí škol ovlivňují samy firmy za použití koeficientu odvozeného od počtu zaměstnanců a ocenění je tak pečetí kvality s potvr-
zením od významných zaměstnavatelů, že absolventům těchto škol nabídnou zaměstnání s větší pravděpodobností. Na hodno-
cení se hned v prvním ročníku podílelo více než 100 předních firem v čele se společnostmi jako ŠKODA AuTO, ČEZ, AGC, Robert 
Bosch, ArcelorMittal, Dalkia, Vítkovice, či Doosan Škoda Power.

■  Střední školy jsou vyhlašovány na úrovni krajů, fakulty vysokých škol potom celostátně v rámci ČR.
■  V krajských výsledkových listinách středních škol dominovaly školy s technickým zaměřením a stejně zaměřené obory ovládly také 

republikové pořadí fakult vysokých škol zásluhou VŠB-Tu Ostrava, VuT Brno a ČVuT Praha.

CELKoVé LETošNí pořADí Vš jE NÁSLEDUjíCí:
1. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní
2. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství
3. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní
4. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
5. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní
6. Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
7. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví
8. univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera
9. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství
10. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
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V lednu pořádají vysoké školy nejvíce dnů otevřených dveří. Můžete navštívit téměř 120 
akcí pro zájemce o studium na veřejných, státních i soukromých vysokých školách po celé 
republice. Přehlednou mapu všech škol najdete na prostřední dvoustraně časopisu.

Dny otevřených dveří 2015

aktuální podobu přehledu a data za únor a březen najdete  
na www.KamPoMaturite.cz. TIp!

VeřejNé a státNí Vysoké škoLy

www.kampomaturite.cz

8. 1. 2015

Masarykův ústav vyšších studií ČVuT www.muvs.cvut.cz

Fakulta zdravotnických studií uPCE www.upce.cz/fzs

Fakulta vojenského leadershipu uNOB www.unob.cz/fvl

Fakulta vojenských technologií uNOB www.unob.cz/fvt

9. 1. 2015

uHK všechny fakulty (1. den) www.uhk.cz

Divadelní fakulta AMu obor produkce www.damu.cz

Agronomická fakulta MENDELu www.af.mendelu.cz

Provozně ekonomická fakulta MENDELu www.pef.mendelu.cz

3. lékařská fakulta uK www.lf3.cuni.cz

10. 1. 2015

uHK všechny fakulty (2. den) www.uhk.cz

Policejní akademie České republiky obě fakulty www.polac.cz

Pedagogická fakulta MuNI www.ped.muni.cz

1. lékařská fakulta uJ www.lf1.cuni.cz

Filozofická fakulta uK www.ff.cuni.cz

Národohospodářská fakulta VŠE nf.vse.cz

12. 1. 2015

Fakulta sociálních věd uK obory SSP, SSA www.fsv.cuni.cz

Husitská teologická fakulta uK www.htf.cuni.cz

13. 1. 2015

Institut celoživotního vzdělávání MENDELu www.icv.mendelu.cz

14. 1. 2015

Fakulta humanitních studií uK www.fhs.cuni.cz

Katolická teologická fakulta uK www.ktf.cuni.cz

Lékařská fakulta v Plzni uK www.lfp.cuni.cz

Fakulta chemicko-technologická uPCE www.upce.cz/fcht

Fakulta filozofická ZČu www.ff.zcu.cz

15 1. 2015

Vysoká škola polytechnická Jihlava www.vspj.cz

Fakulta informatiky MuNI www.fi.muni.cz

Fakulta sportovních studií MuNI www.fsps.muni.cz

Právnická fakulta MuNI www.law.muni.cz

Matematický ústav v Opavě SLu www.math.slu.cz

Obchodně podnikatelská fakulta SLu www.opf.slu.cz

Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB-TuO www.fbi.vsb.cz

Fakulta podnikatelská VuTBR www.fbm.vutbr.cz

Fakulta strojní ZČu www.fst.zcu.cz

Fakulta zdravotnických studií ZČu www.fzs.zcu.cz

16. 1. 2015

JČu všechny fakulty www.jcu.cz

OSu s výjimkou Fakulty umění (1. den) www.osu.cz

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií 
MENDELu

www.frrms.mendelu.
cz

Fakulta sociálních věd uK obor Ekonomie www.fsv.cuni.cz

Dopravní fakulta Jana Pernera uPCE www.upce.cz/dfjp

Fakulta restaurování uPCE www.upce.cz/fr

Fakulta podnikohospodářská VŠE fph.vse.cz

Fakulta informačních technologií VuTBR www.fit.vutbr.cz

Fakulta strojního inženýrství VuTBR www.fme.vutbr.cz

Fakulta pedagogická ZČu www.fpe.zcu.cz

17. 1. 2015

OSu s výjimkou Fakulty umění (2. den) www.osu.cz

uPOL všechny fakulty www.upol.cz

Lékařská fakulta MuNI www.med.muni.cz

2. lékařská fakulta uK www.lf2.cuni.cz

Husitská teologická fakulta uK www.htf.cuni.cz

Lékařská fakulta v Hradci Králové uK www.lfhk.cuni.cz

Fakulta stavební VuTBR www.fce.vutbr.cz

Fakulta vojenského zdravotnictví uNOB www.unob.cz/fvz

19. 1. 2015

Fakulta umění OSu hudební obory 19. 1. 2015, 
výtvarné obory 19. - 23. 1. 2015

www.fu.osu.cz

Evangelická teologická fakulta uK web.etf.cuni.cz

Fakulta ekonomicko-správní uPCE www.upce.cz/fes

20. 1. 2015

Fakulta sociálních věd uK obor PMV www.fsv.cuni.cz

Fakulta filozofická uPCE www.upce.cz/ff

Fakulta ekonomická ZČu (Plzeň) www.fek.zcu.cz

Fakulta elektrotechnická ZČu www.fel.zcu.cz

21. 1. 2015

Divadelní fakulta DAMu obor teorie a kritika www.damu.cz

Fakulta informatiky MuNI www.fi.muni.cz

Lékařská fakulta MuNI www.med.muni.cz

Fakulta sociálních věd uK obory MTS, TS, SD, ČNS www.fsv.cuni.cz

22. 1. 2015

uJEP s výjimkou Fakulty umění a designu www.ujep.cz

Přírodovědecká fakulta uK www.natur.cuni.cz

23. 1. 2015

ČZu v Praze všechny fakulty 1. den www.czu.cz

uTB s výjimkou Fakulty multimediálních komunikací www.utb.cz

Fakulta dopravní ČVuT (Praha) www.fd.cvut.cz

Fakulta stavební ČVuT www.fsv.cvut.cz

Fakulta sociálních studií MuNI www.fss.muni.cz

Agronomická fakulta MENDELu www.af.mendelu.cz

Provozně ekonomická fakulta MENDELu www.pef.mendelu.cz
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13kam po maturitě

Dny otevřených dveří 2015

Na www.VysokeSkoly.com najdete také data pro podání přihlášek a termíny 
konání přijímacích zkoušekTIp!

www.Seminarky.cz

Fakulta stavební VŠB-TuO www.fast.vsb.cz

Fakulta informatiky a statistiky VŠE fis.vse.cz

Fakulta ekonomická ZČu (Cheb) www.fek.zcu.cz

24. 1. 2015

ČZu v Praze všechny fakulty 2. den www.czu.cz

Přírodovědecká fakulta MuNI www.sci.muni.cz

Ekonomická fakulta VŠB-TuO www.ekf.vsb.cz

26. 1. 2015

Ekonomicko-správní fakulta MuNI www.econ.muni.cz

27. 1. 2015

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVuT www.fjfi.cvut.cz

Fakulta informatiky MuNI www.fi.muni.cz

Přírodovědecká fakulta MuNI www.sci.muni.cz

28. 1. 2015

Zahradnická fakulta MENDELu www.zf.mendelu.cz

Fakulta veřejných politik SLu www.fvp.slu.cz

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství 
VŠB-TuO

www.fmmi.vsb.cz

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 
VuTBR

www.feec.vutbr.cz

Fakulta aplikovaných věd ZČu www.fav.zcu.cz

30. 1. 2015

VFu Brno všechny fakulty www.vfu.cz

Fakulta informačních technologií ČVuT www.fit.cvut.cz

Filozofická fakulta MuNI www.phil.muni.cz

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií 
MENDELu

www.frrms.mendelu.
cz

Lesnická a dřevařská fakulta MENDELu www.ldf.mendelu.cz

Fakulta sociálních věd uK obory MKPR, ŽuR www.fsv.cuni.cz

VŠB-TuO univerzitní programy www.vsb.cz

Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TuO www.fei.vsb.cz

Fakulta strojní VŠB-TuO www.fs.vsb.cz

Hornicko-geologická fakulta VŠB-TuO (1. den) www.hgf.vsb.cz

Fakulta managementu VŠE www.fm.vse.cz

31. 1. 2015

Hornicko-geologická fakulta VŠB-TuO (2. den) www.hgf.vsb.cz

Fakulta mezinárodních vztahů VŠE fmv.vse.cz

8. 1. 2015

Literární akademie (International ART CAMPuS Prague, s. r. o. www.art-campus.cz

12. 1. 2015

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

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.,  další termíny 9. 2., 16. 3., 13. 4., 11. 5., 15. 6. 2015 www.vsrr.cz

13. 1. 2015

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA s.r.o., další termíny 11. 2., 12. 3., 15. 4., 12. 5., 15. 6., 14. 7., 12. 8., 3. 9. 2015 www.palestra.cz

Vysoká škola logistiky o.p.s., další termíny v Přerově 3. 2., 3. 3., 14. 4., 12. 5., 2. 6. 2015 www.vslg.cz

14. 1. 2015

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s., další termíny 11. 2., 18. 3., 15. 4., 20. 5., 17. 6., 1. a 21. 9. 2015 www.mup.cz

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., další termíny 4., 14., 18. a 25. 2., 11. 3., 8. a 18. 4., 13. 5., 10. 6., 8. 7., 12. 8. a 9. 9. 2015 www.vsfs.cz

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s., další termíny 28. 1., 11. a 25. 2., 11. a 25. 3., 15. 4., 13. 5., 10. a 17. 6., 9. a 23. 9. 2015 www.vso.cz

15. 1. 2015

unicorn College s.r.o., další termíny 12. 2., 19. 3., 18. 6., 20. 8., 10. 9. 2015 www.unicorncollege.cz

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o., další termíny 5. a 19. 2., 12. 3., 9. 4., 14. 5., 18. 6., 9. 7. a 25. 8. 2015 www.vsh.cz

NEWTON College, a.s., další termíny 12. 2., 19. 3., 14. 5., 18. 6., 3. 9. 2015 www.newtoncollege.cz

ŠKODA  AuTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. www.savs.cz

Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o., další termíny 4. 2., 31. 3. a 16. 4. 2015 www.vsaps.cz

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

16. 1. 2015

Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. www.vsers.cz

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s., další termíny 17. 1., 19. 6. 2015 www.mvso.cz

22. 1. 2015

Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva, a.s., další termíny 19. 2. a 19. 3. 2015 www.vsmiep.cz

29. 1. 2015

Bankovní institut vysoká škola a.s., další termíny 26. 2., 26. 3., 30. 4., 28. 5., 25. 6., 30. 7., 27. 8., 24. 9. 2015 www.bivs.cz

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s., další termíny 26. 2., 26. 3., 30. 4., 28. 5., 3. 9. 2015 www.vip-vs.cz

Soukromé vysoké školy neuvedené v přehledu buď pořádají dny otevřených dveří pravidelně každý měsíc, případně po domluvě, nebo informace nebyly k dispozici 
na webových stránkách školy k datu přípravy článku.
Informace pro všechny školy jsme získali na webových stránkách škol a fakult, doporučujeme termíny před návštěvou ověřit na studijních odděleních, neodpovídáme 
za chyby či změny termínů. Děkujeme za pochopení.

soukroMé Vysoké škoLy
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Co Vás vedlo k tomu vycestovat do 
zahraničí a učit se tam cizí jazyk?
LIA: Celé bych to nazvala jako velkou 
shodu náhod. Byla jsem na Halloweenské 
party mé kamarádky a jedním z účastníků 
byla i kamarádka Terka. Tak nějak jsme 
se dostaly k povídání o Anglii a ona, že 
byla právě s EF v Bournemouth a pak 
už se to nějak tak pohybovalo a pohy-
bovalo a v létě jsem byla 2 týdny právě 
v Bournemouth.
NATY: Samozřejmě jsem si chtěla zdokona-
lit jazyk, poznat nové kamarády a kulturu, 
také prozkoumat nová místa. A také vyjet 
do ciziny sama bez rodičů, to mě lákalo.
jak jste se cítily první den jazykového 
pobytu a jak naopak ten poslední?
KATKA: První den trochu vyděšeně. De 
facto jsem tam vůbec nikoho neznala 
a taky jsem byla trochu nesvá z nového 
prostředí. Vše ale bylo nakonec naprosto 
perfektní a poslední den jsem držela slzy 
na krajíčku, že už musím odjet a nemohu 
zůstat alespoň o týden déle.
LIA: První den, dva jsou upřímně 
strašný. To řeknu rovnou takhle, ale je to 
logický. Nejste doma, nevíte jestli jste 
neudělali chybu, jestli to za ty peníze 
bude stát atd. Ale přísahám vám, že to 
jsou maximálně ty dva dny.. Pak totiž 
nastanou ty nejlepší dny v životě. A co 
se posledního dne týče? Pláč, pláč a je-
nom pláč. Nechce se vám za nic na světě 
domů. Odvážíte si zážitky, které prostě 
doma nikdy nezažijete.
Co Vám pobyt v zahraničí přinesl kro-
mě toho, že jste si procvičily jazyk?
KATKA: Rozhodně spoustu nových přátel 
jak z ČR, tak z celého světa, zodpovědnost 

starat se sama o sebe, a v poslední řadě 
také otevřenost vůči novým názorům 
a kulturám.
NATY: Pobyt mi přinesl mnoho nových 
zážitků a přátel. Vím, že se už anglicky 
dokážu domluvit, takže až příště pojedu 
sama do Anglie, vím, že nebudu mít tako-
vý problém se s místními domluvit.
Změnil Vás nějak jazykový pobyt?
KATKA: určitě v mnoha ohledech ano. 
Myslím, že jsem teď daleko více samostat-
nější, tolerantnější a společenštější než 
dříve.
NATY: určitě jsem se více osamostatnila 
a zjistila jsem, že to zvládnu i řekněme ten 
měsíc bez rodičů.
jakou nejhezčí vzpomínku na pobyt 
máte?
LIA: Je toho moc, moc, moc. Každý den byl 
jedinečný a něčím unikátní. A navíc myslím, 
že se to musí zažít, aby to člověk pochopil.
NATY: Nejhezčí vzpomínka není jen jedna, 
ale je jich několik. Jednou z nich je určitě 
poslední den pobytu a festival v Bristolu, 
který jsme navštívili, následně pak loučení 
do brzkého rána se spolubydlícími a celou 
rezidencí. Pak nákupy při aktivitách s kama-
rády a výlety s českou skupinou.
Co jste se naučily lépe ve škole v čR 
a co naopak v zahraničí?
KATKA: Myslím, že v českých školách je 
kladen větší důraz na znalost gramatiky, 
než schopnost souvislé konverzace v da-
ném jazyce. V EF kurzech je tomu přesně 
naopak. Hlavním cílem je, aby se všichni 
do hodiny zapojovali a snažili se komuni-
kovat s ostatními.
LIA: upřímně si myslím, že kdybych se 
učila angličtinu pouze ve škole, tak ze 

sebe nevypravím ani hlásku.. Hodně mi 
daly soukromé hodiny ve volném čase 
a v Anglii jsem se naučila se nebát  
a prostě mluvit.. Chvilku děláte chyby 
a cítíte se trapně, ale jednou to přijde 
a mluvíte úplně plynule, aniž byste  
přemýšleli, zda použít THE nebo A  
nebo jestli se více hodí čas předpřítomný 
nebo čas minulý.
Co byste poradily těm, kteří stále 
váhají, zda za jazykovým vzděláváním 
vycestovat do zahraničí?
KATKA: Aby přestali váhat a šli do toho. 
V životě budou později více litovat toho, 
co neudělali, než toho co udělali.
NATY: Tak určitě jet. Je to nezapomenu-
telná zkušenost. Každý na začátku váhá 
a při odletu a příjezdu je stále nervózní, 
ale na konci pobytu je rád, že jel. Poprvé 
jsem také váhala zda jet, podruhé už 
jsem opravdu chtěla jet a teď plánuju jet 
potřetí a nemůžu se dočkat léta.
Kdybyste dostaly šanci, jely byste zno-
vu? pokud ano, kam a na jak dlouho?
KATKA: určitě, zrovna teď přemýšlím, že 
bych příští léto strávila buď to v Londýně 
nebo v Dublinu s největší pravděpodob-
ností na 3 týdny.
LIA: Ano! Nejraději bych jela kombinaci 
2 týdny Bristol a 2 týdny Londýn nebo 
Brighton.
NATY: určitě, byla jsem již dvakrát a po-
jedu i potřetí. Tentokrát bych kromě ang-
ličtiny chtěla zdokonalit i němčinu, takže 
bych chtěla jet do Berlína, ale jelikož 
jsem začátečník, tak pouze na 2 týdny. 
A chtěla bych jet i znovu do Anglie, kvůli 
vylepšení angličtiny. Vybrala bych si 
zřejmě Cambridge na tři týdny. ■

Zaujalo nás totiž trio ostřílených cestovatelek, které již poněkolikáté strávilo své prázdniny 
v anglii, konkrétně na jazykových pobytech s eF education First. katka (16), Lia (15) a Naty 

(15) se s radostí rozpovídaly o svých dojmech a nešetřily upřímností. Nakazí Vás jejich 
přístup a připojíte se v létě 2015 k nim?

stále nemáte plány na léto 2015? 
Dáme vám inspiraci! 

Zasoutěžte si o třítýdenní jazykový pobyt zdarma s EF Education First na  
www.ef.com/worldticketTIp!
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PřijíMačKy? MatUrita?
Připravte se na 100 %
Za 17 let jsme úspěšně připravili přes 40 000 studentů. 

Pokud požadujete 100 % přípravu, jste na správné adrese.

Přípravné kurzy 
  pro přípravu na maturitu a přijímací 

zkoušky v Praze, Brně a ostravě

Učebnice pro přípravu
kompletní sortiment literatury 

k maturitě a přijímačkám

stahujte zdarma
e-booky s návody, jak na nejžádanější

obory a časopis Kam Po Maturitě

videonávody na youtube
 jak se dostat na psychologii, 

medicínu, práva a další obory

aMos – KamPoMaturite.cz, s.r.o.
Dukelských hrdinů 21, Praha 7 
tel.  606 411 115, 222 943 511
info@kampomaturite.cz
www.kampomaturite.cz
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Na 26 veřejných vysokých školách 
studovalo přes 325 tisíc studentů 
(údaje k 31. 12. 2013). Rozmístění škol 
v republice najdete na prostřední 
dvoustraně v tomto čísle. V roce 
2014 pokračoval pokles přihlášených 
zájemců, ale také počet přijatých 
studentů. Pravděpodobnost přijetí  
na vysokou školu se tak meziročně 
snížila, podrobnosti najdete v článku 
na str. 10. 

Zdroj: Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávání  
v České republice v roce 2013, www.msmt.cz

Kam po maturitě: 
na veřejnou vysokou školu

K r o k  s p r á v n ý m  s m ě r e m

DEN 

OTEVŘENÝCH 

DVEŘÍ  

6. 2
. 2

015

Bakalářské obory:
 ●  Bankovnictví a pojišťovnictví
 ● Finance
 ● Účetnictví a finanční řízení podniku 
 ● Vzdělávání v ekonomických 

předmětech
 ● Zdanění a daňová politika

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
 ● Finance and accounting (výuka v AJ)*

VÝBORNÉ UPLATNĚNÍ A NADPRŮMĚRNÉ PLATY ABSOLVENTŮ,
MOŽNOST STUDIA V ZAHRANIČÍ A MEZINÁRODNÍ AKREDITACE 

* připravuje se akreditace od září 2015

Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta financí a účetnictví 

http://ffu.vse.cz

 

José Martího 31
162 52 Praha 6

Telefon:  220 171 111

El. přihl.: ANO  
www.ftvs.cuni.cz

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu 
BaKalářsKé stUdiUm:
V akademickém roce 2015/2016 otevíráme tyto obory ve 
dvou studijních programech:
tělesná výchova a sPort
■  obor Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělá-

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

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

forma studia
■  obor Vojenská tělovýchova, prezenční i kombinovaná 

forma studia 
■  obor Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se 

specifickými potřebami, prezenční i kombinovaná 
forma studia

■  obor Management tělesné výchovy a sportu, prezenční 
forma studia

sPecializace ve zdravotnictví
■  obor Fyzioterapie, prezenční forma studia
■  obor Ortotik-protetik, kombinovaná forma studia

navazUjící magistersKé stUdiUm:
Podmínkou přihlášení je úspěšně dokončené bakalářské 
studium.
V akademickém roce 2015/2016 otevíráme tyto obory ve 
dvou studijních programech:
tělesná výchova a sPort
■  obor Učitelství pro střední školy – tělesná výchova 

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

forma studia
■  obor Vojenská tělovýchova, prezenční i kombinovaná 

forma studia
■  obor Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se 

specifickými potřebami, prezenční i kombinovaná 
forma studia

■  obor Management tělesné výchovy a sportu, prezenční 
forma studia

sPecializace ve zdravotnictví
■  obor Fyzioterapie, prezenční forma studia

Přihláška ke studiu se podává pouze elektronicky na http://is.cuni.cz/studium.
Termín podání přihlášky: do 28. února 2015. Přípravné kurzy k talentovým zkouškám: http://www.ftvs.cuni.cz/verej-
nost/kurzy-pro-uchazece/459-pripravnykurz.html

KPM24_VVS.indd   16 13.12.14   11:13



17veřejné vysoké školyVŠ VysokeSkoly.com

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

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

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

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

Kam po maturitě: 
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Kamýcká 129  
165 21 Praha 6 – Suchdol

Telefon:  224 384 216 
 224 383 211

El. přihl.: ANO 

kucerovap@tf.czu.cz

www.tf.czu.cz

TECHNICKÁ FAKULTA České zemědělské univerzity v Praze nabízí zájemcům o studium 
v rámci akreditovaných dvoustupňových studijních programů tříleté bakalářské  
a dvouleté navazující magisterské studium v prezenční i kombinované formě v těchto  
studijních oborech:
■ ZEMěděLSKÁ TECHNIKA
■ SILNIČNí A MěSTSKÁ AUTOMObILOVÁ dOPRAVA
■ TECHNIKA A TECHNOLOgIE ZPRACOVÁNí OdPAdů
■ TECHNOLOgICKÁ ZAříZENí STAVEb
■ ObCHOd A POdNIKÁNí S TECHNIKOU
■ INFORMAČNí A řídICí TECHNIKA V APK
■ INžENýRSTVí údRžby
■  TECHNOLOgy ANd ENVIRONMENTAL ENgINEERINg 

(vyučovaný v AJ)
dny otevřených dveří: 23. a 24. 1.  2015.  
Přihlášky ke studiu je třeba podat do 31. března 2015 
na http://prijimacky.czu.cz. 
Podrobné informace o možnostech studia lze získat na 
www.tf.czu.cz –  studium.

technická fakulta 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 ■ ekologické zemědělství ■ veřejná správa v zemědělství a krajině ■ rybářství 
a akvaristika.
teoreticKého zaměření: chovatelství  ■ Pěstování rostlin ■ Produkční a okras-
né zahradnictví ■ rozvoj venkova ■ Kvalita produkce ■ rostlinolékařství ■ výživa 
a potraviny ■ Udržitelné 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: 23. 1. – 24. 1. 2015
termín podání přihlášek: do 31. 3. 2015
Přijímací zkouška  pro Bc.: 16. - 19. 6. 2015 

pro nmgr.: 11., 12. a 15. 6. 2015

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČzU v Praze

 

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

 

El. přihl.: ANO 

chuchle@ivp.czu.cz

www.ivp.czu.cz

naBízí v ProgramU „sPecializace v Pedagogice“ 
tyto BaKalářsKé oBory:

■ PORAdENSTVí V OdbORNéM VZděLÁVÁNí - prezenční i kombinovaná forma studia
■ UČITELSTVí PRAKTICKéHO VyUČOVÁNí - kombinovaná forma studia
■ UČITELSTVí OdbORNýCH PřEdMěTů - kombinovaná forma studia

dále naBízí Programy celoŽivotního vzdělávání:
■ UČITELSTVí OdbORNýCH PřEdMěTů 
■ UČITELSTVí PRAKTICKéHO VyUČOVÁNí 
■ VyCHOVATELSTVí PRO ŠKOLSKÁ ZAříZENí 

dny otevřených dveří: 23. – 24. 1. 2015
Termín podání přihlášek (bakalářské obory): do 31. 3. 2015
Přijímací zkoušky (bakalářské obory): 8., 9., 11. a 12. 6. 2015
další informace: www.ivp.czu.cz 
tel. 224 386 001, e-mail: chuchle@ivp.czu.cz

institut vzdělávání a poradenství ČzU v Praze
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Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 – Suchdol
Telefon: 224 382 360, studijní odd. Mgr. Ivana berníková
bernikova@pef.czu.cz, www.pef.czu.cz, www.facebook.com/PeF.czu.cz
Elektronická přihláška: ANO

Provozně ekonomická
fakulta

Provozně ekonomická fakulta ČzU v Praze poskytuje studentům ucelené univerzitní vzdělání, a to navíc v prostředí jedinečného univerzit-
ního kampusu. Fakulta nabízí studentům široké spektrum vzdělávání jak v prezenční, tak i v kombinované formě studia, včetně možnosti 
studovat vybrané obory i v angličtině. studium je rozdělené do tří stupňů – bakalářský (3 roky), navazující magisterský (2 roky) a doktor-
ský (4 roky). Fakulta rovněž spolupracuje s mnoha zahraničními univerzitami a studentům se tak otevírá možnost účasti na zahraničních 
studijních pobytech a stážích na těchto partnerských univerzitách. Univerzita nabízí studentům také skvělé počítačové vybavení, vlastní 
knihovny a čítárny. zároveň nabízí ubytování ve vlastních kolejích a široké kulturní i sportovní využití.

BaKalářsKé stUdiUm: Provoz a ekonomika, Podnikání a administrativa, informatika, systémové inženýrství, veřejná správa  
a regionální rozvoj, hospodářská a kulturní studia, economics and management, informatics, Business administration

navazUjící magistersKé stUdiUm: Provoz a ekonomika, Podnikání a administrativa, informatika, systémové inženýrství,  
veřejná správa a regionální rozvoj, hospodářská a kulturní studia, Projektové řízení, evropská agrární diplomacie,  
economics and management, informatics, european agrarian diplomacy

doKtorsKé stUdiUm: management, Podniková a odvětvová ekonomika, sector economics and economics of enterprise,  
regionální a sociální rozvoj, regional and social development, informační management, information management, systémové  

inženýrství, system engineering

Přijímací řízení do bakalářského stupně studia:
PeF přijímá elektronický formulář  
(přihlášky do všech druhů a forem studia na  
http://prijimacky.czu.cz), který je potřeba podat  
do 31. 3. 2015.
dny otevřených dveří: 23. - 24. 1. 2015.

Provozně ekonomická fakulta 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 
simandlovaj@fld.czu.cz, kurkova@fld.czu.cz, molikova@fld.czu.cz, stehlik@fld.czu.cz
www.fld.czu.cz, elektronická přihláška: prijimacky.czu.cz

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 a mnohé další země).

Přihlášky přijímáme prostřednictvím elektronického formuláře na http://prijimacky.czu.cz do  
31. března 2015. dny otevřených dveří: 23. - 24. ledna 2015
Prominutí přijímacích zkoušek (jen obory vyučované v češtině): 
bAKALÁřSKé ObORy:  Uchazeči o studium oborů dřevařství a Lesnictví, kteří nikdy nestudovali na VŠ, budou přijímáni také bez zkoušek. Ostatní budou 
vykonávat zkoušky z předmětů uvedených na webu FLd.
NAVAZUJíCí MAgISTERSKé ObORy: Uchazeči hlásící se na obor Lesní inženýrství, kteří absolvovali v bakalářském programu Lesnictví, a uchazeči hlásící 
se na obor dřevařské inženýrství, kteří absolvovali v bakalářském studijním programu dřevařství, budou přijímáni bez zkoušek, pokud nikdy nestudovali 
v magisterském oboru. Ostatní budou vykonávat zkoušky z předmětů uvedených na webu. 
staňte se našimi přáteli na Facebooku: www.facebook.com/fld.czu.cz

Fakulta lesnická a dřevařská ČzU v Praze
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Kamýcká 1176, 165 21 Praha 6 – Suchdol
Telefon: 224 383 765
tuharska@fzp.czu.cz
www.fzp.czu.cz

naBízí Pro roK 2015/2016 stUdiUm v:
BaKalářsKých oBorech:
■ aplikovaná ekologie (P, K)
■ Krajinářství (P)
■ vodní hospodářství (P)
■ Územní plánování (P)
■ Územní technická a správní služba (P, K)
(K - v Praze, Litvínově, Karlových Varech a březnici)

magistersKých oBorech  
v ČesKém jazyce:
■ aplikovaná ekologie (P)
■ ochrana přírody (P, K)
■ Krajinné inženýrství (P)
■ Krajinné a pozemkové úpravy (P)
■ regionální environmentální správa (P, K)
■ environmentální modelování (P)
■ voda v krajině (P)

magistersKých oBorech  
v anglicKém jazyce:
■ environmental modelling (P)
■ nature conservation (P)
■ land and Water management (P)
■ landscape Planning (P)
■ environmental geosciences (P)

Fakulta životního prostředí ČzU v Praze

dny otevřených dveří: 23. 1. – 24. 1. 2015 Přihlášky jsou přijímány pouze formou el. formuláře od 15. 12.  2014  
do 31. 3. 2015 na adrese: http://prijimacky.czu.cz.

 

Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 – Suchdol
Telefon: 224 382 164
studijniFTZ@ftz.czu.cz

www.ftz.czu.cz

Fakulta tropického zemědělství (Ftz) je pedagogickou a vědecko-výzkumnou institucí České 
zemědělské univerzity v Praze (ČzU v Praze). jedná se o specifické a svým zaměřením ojedinělé 
pracoviště ve střední a východní evropě s více než padesátiletou historií. Činnost Ftz má nejenom 
klasické schéma univerzitního pracoviště s těžištěm v pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti, 
ale současně se zabývá rozvojovou pomocí a problematikou chudých států světa. 
studenti mají možnost účastnit se stáží na partnerských univerzitách v zahraničí či se zapojit do 
výzkumných projektů v rozvojových zemích (etiopie, Peru, vietnam, senegal, moldávie).  
Ftz spolupracuje s více než 20 zahraničními univerzitami, s výzkumnými ústavy, zoologickými  
a botanickými zahradami, národními parky a nevládními organizacemi. 
Ftz nabízí v akademickém roce 2015/2016 tyto studijní obory:

BaKalářsKé stUdijní oBory (3 roKy, v ČesKém jazyce)
■ Zemědělství tropů a subtropů
■ Trvale udržitelný rozvoj tropů a subtropů

navazUjící magistersKé stUdijní oBory  
(2 roKy, v anglicKém jazyce)
■ Sustainable Rural development in the Tropics and Subtropics
■ Animal and Food Science in the Tropics and Subtropics
■ Wildlife Management in the Tropics and Subtropics
■ Tropical Crop Management and Ecology
■  International development and Agricultural Economics
■ Tropical Forestry and Agroforestry

doKtorsKé stUdijní oBory (3 roKy)
■  Sustainable Rural development (v anglickém jazyce) 
■  Zemědělství tropů a subtropů (v českém jazyce)

Fakulta tropického zemědělství ČzU v Praze

dny otevřených dveří  Ftz:  
23. - 24. 1. 2015
termín pro podání přihlášky  
ke studiu: 31. 3. 2015
elektronické přihlášky:  
http://prijimacky.czu.cz 

Přijímací zkoušky do studia:
– BaKalářsKého: 8. – 11. 6. 2015
– magistersKého: 24. 6. 2015
– doKtorsKého: 18. 6. 2015

Facebook.com/Ftz.czu.cz
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FAKULTA
PODNIKO-
HOSPODÁŘSKÁ

FAKULTA
MANAGEMENTU
JINDŘICHŮV 
HRADEC

FAKULTA
MEZINÁRODNÍCH 
VZTAHŮ

NÁRODO-
HOSPODÁŘSKÁ
FAKULTA

FAKULTA
FINANCÍ 
A ÚČETNICTVÍ

FAKULTA
INFORMATIKY
A STATISTIKY

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY

● Bankovnictví a pojišťovnictví
● Finance
● Účetnictví a finanční řízení podniku
● Vzdělávání v ekonomických předmětech
● Zdanění a daňová politika

Den otevřených dveří (Vencovského aula):
6. 2. 2015 od 9:00 a od 11:00

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY

● Arts Management
● Podniková ekonomika a management
● Corporate Finance and Management
● Экономика предприятия и менеджмент

Den otevřených dveří (Vencovského aula):  
16. 1. 2015 od 10:00 a od 13:00

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY

● Cestovní ruch a regionální rozvoj
● Manažer obchodu
● Mezinárodní obchod
● Mezinárodní studia – diplomacie
● Podnikání a právo
● Bachelor of International Business

Den otevřených dveří (Vencovského aula):  
31. 1. 2015 od 10:00

http://ffu.vse.cz

http://fis.vse.cz

http://fmv.vse.cz

http://nf.vse.cz

http://fph.vse.cz

http://fm.vse.cz

Vysoká škola 
ekonomická 
v Praze

● Aplikovaná informatika
● Multimédia v ekonomické praxi
● Podnikové informační systémy 
● Matematické metody v ekonomii
● Sociálně-ekonomická demografie
● Statistika a ekonometrie 
● Statistické metody v ekonomii 

Den otevřených dveří (Vencovského aula):  
23. 1. 2015 od 10:00 

Vysoká škola ekonomická v Praze ● nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 ● Telefon: 224 095 111

● Ekonomie
● Národní hospodářství
● Veřejná správa a regionální rozvoj
● Bachelor of Economics

Den otevřených dveří (Vencovského aula):  
10. 1. 2015 od 10:00 

● Management

Den otevřených dveří:  
30. 1. a 14. 3. 2015

www.vse.cz
UZÁVĚRKA 

PŘIH
LÁŠEK: 

30. 4
. 2

015

 

Kolejní 2637/2a 
160 00 Praha 6 dejvice

Telefon: 224 353 164

info@muvs.cvut.cz

www.muvs.cvut.cz

eKonomiKa a management na ČvUt v Praze
BaKalářsKé  oBory:
■ říZENí A EKONOMIKA PRůMySLOVéHO POdNIKU
■  PERSONÁLNí MANAgEMENT V PRůMySLOVýCH POdNICíCH

navazUjící  magistersKé  oBory:
■  PROJEKTOVé říZENí INOVACí V POdNIKU
■  říZENí REgIONÁLNíCH PROJEKTů
 

den otevřených dveří: 8. 1. 2015
termín pro podání přihlášky: do 31. 3. 2015
více informací o vŠ studiu a doplňující nabídce  
vzdělávacích kurzů najdete na:  www.muvs.cvut.cz

masarykův ústav vyšších studií ČvUt v Praze

  

Thákurova 9 
160 00 Praha 6 dejvice

Telefon:  224 359 836

studium@fit.cvut.cz

www.fit.cvut.cz

oBory BaKalářsKého stUdijního  
ProgramU inFormatiKa  
(standardní délka studia 3 roky, titul: bc.)
■ bezpečnost a informační technologie EN
■ Informační systémy a management
■ Počítačové inženýrství
■ Teoretická informatika EN
■  Webové a softwarové inženýrství 

zaměření Počítačová grafika 
zaměření Softwarové inženýrství EN 
zaměření Webové inženýrství EN

■ Znalostní inženýrství EN

oBory magistersKého stUdijního  
ProgramU inFormatiKa  
(standardní délka studia 2 roky, titul: Ing.)
■ Návrh a programování vestavných systémů EN
■ Počítačová bezpečnost EN
■ Počítačové systémy a sítě EN
■  Systémové programování 

zaměření Systémové programování 
zaměření Teoretická informatika

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

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

Fakulta informačních technologií ČvUt v Praze

dny otevřených dveří: 3. 12. 2014, 30. 1. 2015 
termín podání přihlášek: 31. 3. 2015
Přijímací zkouška pro bakalářské studium: 20. 6. 2015
Přijímací zkouška pro magisterské studium: 18. a 19. 6. 2015 
elektronická přihláška: prihlaska.cvut.cz

 

břehová 7 
115 19  Praha 1

Telefon: 222 310 277 
Fax: 222 320 861

faltysova@fjfi.cvut.cz

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

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

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

den otevřených dveří:  27. 1. 2015
PřihláŠKy: do 31. 3. 2015 - PrihlasKa.cvUt.cz

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČvUt v Praze
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FAKULTA
FINANCÍ 
A ÚČETNICTVÍ
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BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY

● Bankovnictví a pojišťovnictví
● Finance
● Účetnictví a finanční řízení podniku
● Vzdělávání v ekonomických předmětech
● Zdanění a daňová politika

Den otevřených dveří (Vencovského aula):
6. 2. 2015 od 9:00 a od 11:00

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY

● Arts Management
● Podniková ekonomika a management
● Corporate Finance and Management
● Экономика предприятия и менеджмент

Den otevřených dveří (Vencovského aula):  
16. 1. 2015 od 10:00 a od 13:00

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY

● Cestovní ruch a regionální rozvoj
● Manažer obchodu
● Mezinárodní obchod
● Mezinárodní studia – diplomacie
● Podnikání a právo
● Bachelor of International Business

Den otevřených dveří (Vencovského aula):  
31. 1. 2015 od 10:00

http://ffu.vse.cz

http://fis.vse.cz

http://fmv.vse.cz

http://nf.vse.cz

http://fph.vse.cz

http://fm.vse.cz

Vysoká škola 
ekonomická 
v Praze

● Aplikovaná informatika
● Multimédia v ekonomické praxi
● Podnikové informační systémy 
● Matematické metody v ekonomii
● Sociálně-ekonomická demografie
● Statistika a ekonometrie 
● Statistické metody v ekonomii 

Den otevřených dveří (Vencovského aula):  
23. 1. 2015 od 10:00 

Vysoká škola ekonomická v Praze ● nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 ● Telefon: 224 095 111

● Ekonomie
● Národní hospodářství
● Veřejná správa a regionální rozvoj
● Bachelor of Economics

Den otevřených dveří (Vencovského aula):  
10. 1. 2015 od 10:00 

● Management

Den otevřených dveří:  
30. 1. a 14. 3. 2015

www.vse.cz
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Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
Apolinářská 4, Praha 2 - 128 00 
Tel: 224 965 035, Fax: 224 965 035 
info@adiktologie.cz
www.adiktologie.cz/studium, www.facebook.com/studium.adiktologie 

Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty UK v Praze a vFn v Praze

staňte se adiKtologem, tedy odBorníKem, Který doKáŽe Pomoci lidem  
ohroŽeným závislostním chováním, a taKé jejich nejBliŽŠímU oKolí.

zísKejte znalosti o vlivU návyKových láteK na chování lidí, jejich  
zdravotní stav a roli ve sPoleČnosti.

zaPojte se do výzKUmů, ProjeKtů a stáŽí realizovaných KliniKoU  
adiKtologie a ProPojUjte naByté teoreticKé znalosti s PraKticKými 

dovednostmi.

Přihlaste se Ke stUdiU adiKtologie!
najděte studium adiktologie na Facebooku - každý týden nová otázka k přijímačkám!

den otevřených dveří 1. lékařské fakulty UK: sobota 10. ledna 2015.
Přípravný kurz k přijímacímu řízení: 28. března 2015. 

BaKalářsKé stUdiUm adiKtologie (3leté, prezenční nebo kombinované)
■  Absolvent studia získá transdisciplinární teoretické znalosti a dovednosti efektivního case managementu, prevence  

a léčby v oblasti užívání návykových látek a snižování souvisejících škod. 
■  úspěšným ukončením studia absolvent získává kvalifikaci pro práci ve zdravotnictví podle zákona č. 96/2004 Sb.
■  Požadavky pro přijetí: SŠ vzdělání s maturitou, nejlépe humanitního zaměření

magistersKé stUdiUm adiKtologie (2leté, prezenční nebo kombinované)
■  Absolvent studia získá znalosti a dovednosti z oblasti rizikových faktorů užívání alkoholu, tabáku a nelegálních drog. 

Program studenty vybavuje schopností hodnotit význam oblastí vymáhání práva, společenských norem nebo biomedi-
cínských souvislostí a připravuje je rovněž pro řízení adiktologických služeb.

■  Požadavky pro přijetí: absolvent bc. studijního oboru adiktologie nebo adekvátního minimálně bc. studijního  
programu na jiné VŠ

doKtorsKé stUdiUm adiKtologie (4leté)
■  doktorský studijní program adiktologie vede studenty k analýze různých rizikových faktorů souvisejících se škodlivým 

užíváním návykových látek a závislostním chováním. Jádrem programu je klinický výzkum v oblasti veřejného zdraví  
a praxe zaměřená na oblast duševního zdraví. doktorský program zahrnuje metodologické vedení k transdisciplinár-
nímu výzkumu v oboru adiktologie a kombinaci kvantitativních a kvalitativních metod, které jsou v oboru adiktologie 
sjednoceny do komplexního epistemologického rámce.

■  Požadavky pro přijetí: absolvent Mgr. studijního oboru adiktologie nebo adekvátního minimálně Mgr. studijního 
programu na jiné VŠ

KliniKa adiKtologie dloUhodoBě sPolUPracUje s něKoliKa  
zahraniČními Univerzitami. stUdenti oBorU adiKtologie se tedy mohoU  
ÚČastnit Pravidelných výměnných PoBytů v rámci ProgramU erasmUs+  

naPříKlad v těchto zemích:  
Belgie, velKá Británie, chorvatsKo, ŠPanělsKo.
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Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové  
Akademika Heyrovského 1203  
500 05 Hradec Králové

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

stUdiUm Farmacie na Univerzitě Karlově  
odborné studium v důležité oblasti zdravotnictví

stUdijní Program Farmacie - pětileté magisterské studium (mgr.)
Farmaceut není „jen“ lékárník. Je to odborník s jedinečnou znalostí o léčivech,  
o jejich vývoji, výrobě, kontrole a odborném výdeji. Má tak nezastupitelnou roli  
v systému zdravotní péče.

UPlatnění v Čr i zahraniČí  
Studium na Farmaceutické fakultě UK plně odpovídá požadavkům Evropské komise  
a absolventi mohou vykonávat povolání ve všech členských státech EU.

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

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

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

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

Facebook skupina pro uchazeče  
Q&A pro uchazeče o studium moderované studenty a absolventy fakulty,  
kteří rádi a ochotně odpoví na vaše dotazy k přijímacím zkouškám  
i vlastnímu studiu.

Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v hradci Králové

Přihlášky ke studiu  
do 28. února 2015

Přijímací řízení  
13. – 17. června 2015

■ Lékárenství
■ Klinická farmacie
■ Výzkum a vývoj léčiv

■ Farmaceutický průmysl
■ Zdravotnické školství
■  Léková informační centra

  
 

 
Akademika Heyrovského 1203  
500 05 Hradec Králové

Telefon: 495 067 111 

prijimaci.rizeni@faf.cuni.cz

www.faf.cuni.cz

zdravotnicKá BioanalytiKa 
Pro zájemce o práci v klinických laboratořích
■ zdravotní laborant - tříleté bakalářské studium (bc.)

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

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

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

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

Přihlášky ke studiu do 28. února 2015.   Přijímací řízení 13. – 17. června 2015.

Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v hradci Králové

■  Vědecko-výzkumná kariéra  
na půdě univerzity, ve  
výzkumných ústavech  
a zahraničních institucích
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UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTA

studuj-matfyz.cz
m�.cuni.cz

termín podání přihlášky pro bakalářské studium: 31. 3. 2015
termín podání přihlášky pro magisterské studium: 28. 2. 2015  

obecná informatika
programování a softwarové systémy

softwarové a datové inženýrství

       obecná matematika
       �nanční matematika

       mat. metody informační bezpečnosti

anglistika a amerikanistika
český jazyk a literatura
�lozo�e
francouzská �lologie
hispanistika
latinský jazyk a literatura
německý jazyk a literatura
chemie, biologie (PřF UK)
tělesná výchova (FTVS UK)

 diskrétní modely a algoritmy
teoretická informatika

softwarové a datové inženýrství
softwarové systémy 

matematická lingvistika
umělá inteligence

počítačová gra�ka a vývoj poč. her

�nanční a pojistná matematika
  matematická analýza

  mat. modelování ve fyzice a technice
                                           mat. metody informační bezpečnosti

  matematické struktury
          numerická a výpočtová matematika

  pravděpodobnost, mat. statistika a ekonometrie

astronomie a astrofyzika
biofyzika a chemická fyzika
fyzika kondenzovaných soustav a materiálů 
fyzika povrchů a ionizovaných prostředí
geofyzika
jaderná a subjaderná fyzika
mat. a počítačové modelování ve fyzice 
meteorologie a klimatologie
optika a optoelektronika
teoretická fyzika

fyzika-matematika 
matematika-deskriptivní geometrie 
matematika-informatika 

obecná fyzika
aplikovaná fyzika

bakalář

fyzika

učitelství

informatika

matematika

fyzika

učitelství

informatika

matematika

magistr

matematika 
(dvouoborová)

fyzika-matematika 
matematika-deskriptivní geometrie
matematika-informatika 

    

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

zísKejte znalosti Pro PraXi na FaKUltě managementU
Fakulta managementu v jindřichově hradci je jedinou mimopražskou fakultou vysoké školy ekonomické v Praze. Poskytuje vzdělání  
v bakalářském, navazujícím magisterském i doktorském stupni studia v oboru management. studium probíhá v denní i kombinované formě.

PROČ STUdOVAT FAKULTU MANAgEMENTU VŠE:
■  zázemí největší a nejstarší české ekonomicko-manažerské vysoké školy 

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

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

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

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

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

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

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

další informace včetně termínů podávání přihlášek naleznete na webu www.fm.vse.cz

Fakulta managementu vysoké školy ekonomické v Praze, jindřichův hradec

     

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

stUdiUm v ČeŠtině:
BaKalářsKé stUdijní oBory – PrezenČní Forma stUdia
■  Cestovní ruch a regionální rozvoj
■  Mezinárodní obchod
■  Mezinárodní studia – diplomacie
■  Podnikání a právo

BaKalářsKý stUdijní oBor – KomBinovaná Forma stUdia
■  Manažer obchodu

navazUjící magistersKé stUdijní oBory
■  Cestovní ruch
■  Evropská integrace
■  Mezinárodní obchod (akreditace EPAS)
■  Mezinárodní politika a diplomacie
■  Podnikání a právo
■  Politologie

doKtorsKé stUdijní oBory  
– PrezenČní a KomBinovaná (distanČní) Forma stUdia
■  Evropská studia
■  Mezinárodní obchod
■  Mezinárodní politické vztahy
■  Obchodní a mezinárodní hospodářské právo
■  Politologie

stUdiUm v angliČtině:
BaKalářsKé stUdijní oBory
■  International business
navazUjící magistersKé stUdijní oBory
■  EgEI – Economics of globalisation and European Integration 

(Erasmus Mundus)
■  IdS – International and diplomatic Studies
■  Ib – International business – Central European business Realities 

(akreditace EPAS)
doKtorsKé stUdijní oBory – PrezenČní a KomBinovaná 
(distanČní) Forma stUdia
■  International business
■  Commercial and International Economic Law
■  International Political Relations
■  European Studies
■  Political Science
Program tyPU mBa
■  MAE – Master Management et Administration des Entreprises

Fakulta mezinárodních vztahů vysoké školy ekonomické v Praze

den otevřených dveří:  31. 1. 2015
Uzávěrky přihlášek
Bc. a ing.: 30. 4. 2015
Phd: 15. 5. 2015
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UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTA

studuj-matfyz.cz
m�.cuni.cz

termín podání přihlášky pro bakalářské studium: 31. 3. 2015
termín podání přihlášky pro magisterské studium: 28. 2. 2015  

obecná informatika
programování a softwarové systémy

softwarové a datové inženýrství

       obecná matematika
       �nanční matematika

       mat. metody informační bezpečnosti

anglistika a amerikanistika
český jazyk a literatura
�lozo�e
francouzská �lologie
hispanistika
latinský jazyk a literatura
německý jazyk a literatura
chemie, biologie (PřF UK)
tělesná výchova (FTVS UK)

 diskrétní modely a algoritmy
teoretická informatika

softwarové a datové inženýrství
softwarové systémy 

matematická lingvistika
umělá inteligence

počítačová gra�ka a vývoj poč. her

�nanční a pojistná matematika
  matematická analýza

  mat. modelování ve fyzice a technice
                                           mat. metody informační bezpečnosti

  matematické struktury
          numerická a výpočtová matematika

  pravděpodobnost, mat. statistika a ekonometrie

astronomie a astrofyzika
biofyzika a chemická fyzika
fyzika kondenzovaných soustav a materiálů 
fyzika povrchů a ionizovaných prostředí
geofyzika
jaderná a subjaderná fyzika
mat. a počítačové modelování ve fyzice 
meteorologie a klimatologie
optika a optoelektronika
teoretická fyzika

fyzika-matematika 
matematika-deskriptivní geometrie 
matematika-informatika 

obecná fyzika
aplikovaná fyzika

bakalář

fyzika

učitelství

informatika

matematika

fyzika

učitelství

informatika

matematika

magistr

matematika 
(dvouoborová)

fyzika-matematika 
matematika-deskriptivní geometrie
matematika-informatika 
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www.fsv.cuni.cz

Přihlášky do 28. února 2015

PolitologieŽurnalistika

Německá 
a  středoevropská studia

Ekonomie a finance 
Marketingová komunikace 
a public relations

Mediální 
  studia

So
ci

ol
og

ie

Soudobé dějiny

Teritoriální
studia

Česko-německá studia

Sociologie a sociální
        politika

Po
lit

ol
og

ie
a 

m
ez

in
ár

od
ní

vz
ta

hy

Balkánská, euroasijská a středoevropská studia
Mezinárodní vztahy

Sociologie a sociální 
antropologie

Americká 
studia 

Německá 
a rakouská studia

Evropská 
studia

Západoevropská studia

Bezpečnostní studia

Mezinárodní 
teritoriální
studia

Politologie
a veřejná politika

Ekonomie
Veřejná 
a sociální 
politika

VŠCHT Praha – cesta k životnímu úspěchu
Nevíte, jaký obor zvolit, abyste si zajistili dobrou budoucnost? Chcete být 
úspěšní a vybírat si z lákavých pracovních nabídek? Zvolte studium 
chemie! Technologie zítřků – to jsou studijní obory na VŠCHT Praha. 

Dnešní chemie je věda pro budoucnost!
VŠCHT Praha:
> 4 fakulty
>> 28 studijních programů
>>> 72 studijních oborů

studuj.vscht.cz
studium@vscht.cz

Máme pobočku 

v Litvínově
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botanická 68a, 602 00 brno
Telefon/fax: 549 491 818, 549 491 820
studijni@fi.muni.cz, www.fi.muni.cz
Elektronická přihláška: ANO

FaKUlta inFormatiKy naBízí ŠiroKý rozsah zaměření, a to díKy ŠiroKé naBídce BaKalářsKých oBorů  
sdrUŽených ve třech stUdijních Programech.

stUdijní Program inFormatiKa
■ MATEMATICKÁ INFORMATIKA
■ PARALELNí A dISTRIbUOVANé SySTéMy
■ POČíTAČOVé SySTéMy A ZPRACOVÁNí dAT
■ POČíTAČOVé SíTě A KOMUNIKACE
■ POČíTAČOVÁ gRAFIKA A ZPRACOVÁNí ObRAZU
■ PROgRAMOVATELNé TECHNICKé STRUKTURy
■ UMěLÁ INTELIgENCE A ZPRACOVÁNí PřIROZENéHO JAZyKA  

stUdijní Program aPliKovaná inFormatiKa
■ APLIKOVANÁ INFORMATIKA
■ bIOINFORMATIKA
■ INFORMATIKA VE VEřEJNé SPRÁVě
■ SOCIÁLNí INFORMATIKA
■ gRAFICKý dESIgN /SPECIALIZACE/

stUdijní Program inFormatiKa a drUhý oBor
■ INFORMATIKA A dRUHý ObOR

Přihlášky se podávají elektronicky na adrese http://is.muni.cz/prihlaska/ nejpozději do 28. 2. 2015.
dny otevřených dveří: 15. 1., 21. 1. a 27. 1. 2015. Podrobnosti viz www.fi.muni.cz/admission/dod

Fakulta informatiky, masarykova univerzita

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

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obory: Fyzioterapie

Radiologický asistent
Zdravotnický záchranář
Zdravotní laborant

Studijní program: Ochrana obyvatelstva
Studijní obory: Plánování a řízení krizových 

situací

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

13. února 2015
Bližší informace na

e-mail: studijni@fbmi.cvut.cz 
tel.: 312 608 267, 224 358 473

http://www.fbmi.cvut.cz

Inzerat_FBMI_KamPoMaturite_10-14_90x130.indd   1 22.10.2014   1:27:43
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FAKULTA 
ELEKTROTECHNICKÁ
Spojujeme elektrotechniku a informatiku
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Poříčí 7, 603 00 Brno
Telefon: 549 494 864, 549 493 254
prijimacky@ped.muni.cz, www.ped.muni.cz
Elektronická přihláška: ANO

Věříte, že získáVání a předáVání zkušeností, náVyků, doVedností a znalostí má smysl?  
že kValitní Vzdělání je základním staVebním kamenem každého kulturního národa?  
my ano! a práVě proto patří pedagogická fakulta mu k nejúspěšnějším pedagogickým 
fakultám V České republice.

■ pedagogická fakulta masarykovy univerzity nabízí široké spektrum studijních oborů v bakalářském, magisterském 
a doktorském studiu. hlavním úkolem fakulty je příprava a výchova učitelů pro 1. a 2. stupeň základní školy, v někte-
rých oborech i pro střední školy. Vedle učitelských programů realizuje fakulta studium speciální a sociální pedagogiky. 
skladbu studijních programů doplňuje celoživotní vzdělávání, které svými doplňujícími, rozšiřujícími, specializačními  
a rekvalifikačními programy i krátkodobými kurzy reaguje na poptávku pedagogické praxe.

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

■ aktuální informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2015/2016 vč. důležitých termínů a nabídky studijních  
programů a oborů na www.ped.muni.cz/studium/pro-uchazece-o-studium/ přihlášky se podávají výhradně elektronicky 
na adrese http://is.muni.cz/prihlaska/

termíny pro podání přihlášky:

1. 11. 2014 – 28. 2. 2015 pro bakalářské a magisterské studijní programy  
1. 2. 2015 – 30. 4. 2015 pro navazující magisterské programy

pedagogická fakulta, masarykova univerzita

  

Palackého tř. 1/3  
612 42 brno
Telefon: 541 561 111
vfu@vfu.cz, www.vfu.cz 

veřejná vysoKá ŠKola s téměř stoletoU tradicí
■  zajímavé a perspektivní studijní obory se zaměřením na veterinární medicínu, veterinární hygienu  

a ekologii a farmacii vyučované v českém i anglickém jazyce
■ výukové prostory v univerzitním kampusu nedaleko centra brna
■ spojení tradiční univerzity a moderních výukových metod se špičkovým přístrojovým vybavením
■ zapojení do mezinárodních aktivit, široký rozsah výměny studentů, mezinárodní programy mobility
■ špičková odborná kvalifikační úroveň akademických pracovníků
■ vzdělání zaměřené na výkon povolání
■ organizace výuky na základě ECTS

den otevřených dveří 30. 1. 2015: Fakulta veterinárního lékařství - v 10 a 12 hod.,  
Fakulta veterinární hygieny a ekologie – v 10 a 12 hod., Farmaceutická fakulta – v 10 a 13 hod.

veterinární a farmaceutická univerzita Brno

FaKUlta veterinárního léKařství
■ šestileté prezenční magisterské studium v programu Veterinární lékařství
■ absolvent získá titul „MVdr.“
■ klinická veterinární medicína
■  vzdělání v oboru diagnostiky, terapie a prevence onemocnění všech 

druhů zvířat

FarmaceUticKá FaKUlta
■  pětiletý magisterský studijní program Farmacie
■  vzdělání v oblasti léčiv, technologického zpracování léčiv a jejich účinků 

v organismu
■  absolvent získá titul „Mgr.“
■  nulová nezaměstnanost absolventů

FaKUlta veterinární hygieny a eKologie
■  vzdělání v oblasti veterinární hygieny, bezpečnosti a kvality potravin  

a ochrany zvířat
■  bakalářské a navazující magisterské studium
■  bezpečnost a kvalita potravin, tříleté (prezenční i kombinované),  

titul „bc.“; navazující dvouleté, titul „Mgr.“ 
■  Ochrana zvířat a welfare, tříleté, titul „bc.“; navazující dvouleté,  

titul „Mgr.“magisterské studium
■  Veterinární hygiena a ekologie, šestileté, titul „MVdr.“

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

www.zahradnickafakulta.cz  
(pro uchazeče o studium)

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

oBory BaKalářsKého stUdia (Bc.):
■ Zahradnictví (3PK) ■  Vinohradnictví a vinařství (3PK) ■ Jakost rostlinných potravinových zdrojů (3P) 
■ Zahradní a krajinářská architektura (4P) ■ Zahradní a krajinářské realizace (3P) 
oBory magistersKého stUdia (nmgr.):
■ Zahradnictví (2PK) ■ řízení zahradnických technologií (2PK) ■ Zahradní a krajinářská architektura (2P) 
■ Management zahradních a krajinářských úprav (2P) 
Vysvětlení zkratek v závorce: např. 3PK – 3 roky studia v Prezenční  
i Kombinované formě.

dny otevřených dveří: 28. ledna a 25. února 2015,   
vždy v 10:30 hod., aula ZF MENdELU, Lednice.

Přihlášky ke studiu:  20. března 2015 (bc.)  
a do 20. května 2015 (NMgr.).

zahradnická fakulta mendelovy univerzity v Brně

  
 

Studijní oddělení:  
Zemědělská 1, 613 00 brno

Telefon: 545 132 706,  
545 132 704, 545 132 705,  
Fax: 545 132 727

studijni@pef.mendelu.cz 
www.prihlaska.pefka.cz

El. přihl.: ANO

Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v brně (PEF) je moderní a stále se rozvíjející fakultou 
s více než 55letou tradicí. Nabízí bakalářské, magisterské a doktorské studium v ekonomických a informa-
tických oborech, a to v českém i anglickém jazyce. V letech 2010 až 2014 získala PEF ocenění jako nejlepší 
ekonomická fakulta na Moravě (žebříček Hospodářských novin). úspěšní absolventi nacházejí uplatnění 
v oblasti managementu, obchodu, ve finančním sektoru, veřejné správě nebo jako projektanti informač-
ních systémů.

BaKalářsKé oBory (Bc.)
■ Management cestovního ruchu ■ Management obchodní činnosti ■ Manažersko-ekonomický obor  
■ Finance ■ Veřejná správa ■ Sociálně ekonomický obor ■ Ekonomika zemědělství a potravinářství  
■ business Economics and Management ■ Ekonomická informatika ■ Automatizace řízení a informatika

navazUjící magistersKé oBory (ing.)
■ Manažersko-ekonomický obor ■ Finance a investiční  
management ■ účetnictví a daně ■ Veřejná správa  
■ Ekonomika zemědělství a potravinářství ■ business  
Economics and Management ■ Ekonomická informatika  
■ Automatizace řízení a informatika

dNy OTEVřENýCH dVEří: 
23. ledna 2015, 6. února 2015, 20. února 2015

Provozně ekonomická fakulta mendelovy univerzity v Brně

  
 

Palackého tř. 1/3
612 42 brno-Královo Pole

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

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

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

stUdiUm ProgramU veterinární hygiena a eKologie v oBorech: 
■ magistersKý - Veterinární hygiena a ekologie - 6 let (MVdr.) 
■  BaKalářsKý - bezpečnost a kvalita potravin  

- 3 roky (bc.), i v kombinované formě 
■ BaKalářsKý – Ochrana zvířat a welfare – 3 roky (bc.)
■  navazUjící magistersKý: 

bezpečnost a kvalita potravin - 2 roky (Mgr.)  
Ochrana zvířat a welfare – 2 roky (Mgr.)

■  doKtorsKý - Veterinární hygiena a ekologie  
- 4 roky (Ph.d.), i v kombinované formě 

Přijďte se podívat: den otevřených dveří 30. 1. 2015
Přijímací řízení: http://fvhe.vfu.cz

Fakulta veterinární hygieny a ekologie, vFU Brno 
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Třída Generála Píky 2005/7 
613 00 Brno - Černá Pole

Telefon: 545 136 121

studijni.frrms@mendelu.cz

www.frrms.mendelu.cz

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

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

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

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

Dny otevřených dveří: 16. a 30. ledna, 13. února 2015 vždy ve 13 hod 
v Aule FRRMS. Přihlášky ke studiu: do 24. dubna 2015.  Přijímací řízení na: www.frrms.mendelu.cz

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně

      

Studijní oddělení AF MenDelu
Zemědělská 1
613 00 Brno
Telefon:  545 133 008 

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

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

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

Úspěšní studenti bakalářských a navazujících magisterských oborů mohou pokračovat následně  
i v doktorském studiu a získat titul Ph.D.
Dny otevřených dveří: 9. ledna 2015, 23. ledna 2015, 6. února 2015,  
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 2015 (http:// prihlaska.mendelu.cz)

Přírodovědecká fakulta
Masarykovy univerzity:
95 let zkoumáme svět

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

Navštivte dny otevřených dveří: 
24. 1. a 27. 1. 2015, 900–1300.

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

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

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

„V éře masovosti vzdělávání
je pro nás prioritou
osobní přístup ke studentům.“
Doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr., 
děkan Přírodovědecké fakulty MU

Uzávěrka přihlášek k bakalářskému studiu: 28. února 2015. Kontakt: studijni@sci.muni.cz, prihlaska@muni.cz.
Najdete nás na webu: sci.muni.cz a na facebooku: hhtps://www.facebook.com/FacultyofScienceMU.

Foto: Oliver Staša

Foto: Oliver Staša

  
 

Zemědělská 3 
613 00 Brno

Telefon: 545 134 006

studpri@mendelu.cz. 

www.ldf.mendelu.cz

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

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

Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně

DEN OTEVŘENÝcH DVEŘÍ: 30. 1. 2015 
Termín podání přihlášek: do 31. 3. 2015  
Přijímací zkoušky: 1. – 9. 6. 2015 
Elektronická přihláška: ANO
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Přírodovědecká fakulta
Masarykovy univerzity:
95 let zkoumáme svět

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

Navštivte dny otevřených dveří: 
24. 1. a 27. 1. 2015, 900–1300.

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

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

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

„V éře masovosti vzdělávání
je pro nás prioritou
osobní přístup ke studentům.“
Doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr., 
děkan Přírodovědecké fakulty MU

Uzávěrka přihlášek k bakalářskému studiu: 28. února 2015. Kontakt: studijni@sci.muni.cz, prihlaska@muni.cz.
Najdete nás na webu: sci.muni.cz a na facebooku: hhtps://www.facebook.com/FacultyofScienceMU.

Foto: Oliver Staša

Foto: Oliver Staša
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Univerzita Pardubice
Fakulta chemicko-technologická

Studentská 95

2532 10 Pardubice

tel : 466 03efon 7 302

studijni. chte-mail: f @upce.cz

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY:
Anorganické a polymerní materiály
obory Anorganické materiály, Polymerní materiály a kompozity

Farmakochemie a medicinální materiály
obor Farmakochemie a medicinální materiály

Chemie a technická chemie
obor Chemie a technická chemie

Chemie a technologie potravin
obor Hodnocení a analýza potravin

Chemické a procesní inženýrství
obory Ekonomika a management chemických a potravinářských

podniků, Ochrana životního prostředí

Polygrafie
obor Polygrafie

Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů,

obor Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů

Speciální chemicko-biologické obory
obory Klinická biologie a chemie, Zdravotní laborant

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY:
Chemie, Chemie a technologie materiálů,
Chemické a procesní inženýrství, Chemie a technologie
potravin, Polygrafie, Speciální chemicko-biologické obory

Den otevřených dveří:
1 . ledna 2014 5

Termíny podání p ihlášek:ř
bakalá ské studiumř

ř 5do 31. b ezna 201

magisterské studium

31 5do . ervence 201č

www.zivotjechemie.cz

  

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

JAKé ObORy MůžETE STUdOVAT V bAKALÁřSKéM STUdIU?
■  Veřejná ekonomika a správa
■  Management podniku
■  Management ochrany podniku a společnosti
■  Ekonomika a provoz podniku
■  Informatika ve veřejné správě
■  Regionální a informační management
■  Informační a bezpečnostní systémy 
■  Management finančních rizik

ObORy NAVAZUJíCíHO MAgISTERSKéHO STUdIA
■  Ekonomika veřejného sektoru
■  Regionální rozvoj
■  Management podniku
■  Pojistné inženýrství
■  Informatika ve veřejné správě
■  Regionální a informační management

Den otevřených dveří: 19. 1. 2015
Přihlášky ke studiu: do 15. 3. 2015  (pro bakalářské studium), do 15. 4. 2015 (pro navazující magisterské studium), do 30. 5. 2015 (pro doktorské studium)

Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice

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

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

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

dopravní fakulta jana Pernera Univerzity Pardubice

na dFjP naBízíme KomPleXní vzdělávání v doPravě
BaKalářsKé oBory:
■ dopravní management, marketing a logistika
■ Management elektronických komunikací a poštovních služeb
■  Technologie a řízení dopravy  

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

– zaměření Silniční vozidla, Kolejová vozidla, nebo Ochrana životního prostředí v dopravě
■ Aplikovaná informatika v dopravě
■ Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě
■ dopravní stavitelství (4leté studium)

staň se i ty naŠí soUČástí!!!
Navazující magisterské a doktorské studium (tituly Ing. a Ph.d.) ■ důraz na propojení teorie a praxe
■ možnost studia v zahraničí – Erasmus+ ■ vysoká zaměstnanost absolventů ■ možnost účasti na 
řešení vědecko-výzkumných projektů ■ moderně vybavené laboratoře – dopravní sál, nové Výukové 
a výzkumné centrum v dopravě 
den otevřených dveří: 16. 1. 2015 od 10:00
termín pro podání přihlášek do bakalářského studia: 15. 3. 2015
Přijímací řízení na základě výsledků středoškolského studia – přijímací zkouška není

       

Mostní 5139
760 01 Zlín

Telefon:  576 032 024 
576 032 025 
576 038 008

studium@fhs.utb.cz

www.utb.cz/fhs

Fakulta humanitních studií Univerzity tomáše Bati ve zlíně

naBízí Pro aKademicKý roK 2015/2016:
Bakalářské obory
■ Anglický jazyk pro manažerskou praxi
■ Německý jazyk pro manažerskou praxi 
■ English for business administration
■ Sociální pedagogika
■  Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře
■ Učitelství pro mateřské školy
■ Všeobecná sestra
■ Porodní asistentka
■ Zdravotně sociální pracovník

navazující magisterské obory
■ Sociální pedagogika
■ Pedagogika předškolního věku

doktorský obor
■ Pedagogika

den otevřených dveří: 23. 1. 2015
elektronické přihlášky: do března 2015

 

■   24 000 prací, z toho 8 000 zdarma
■  Tým pro kontrolu a zařazení prací
■  Zaplatíte jen to, co stojí za to
■   Maturitní otázky, čtenářské deníky, 

referáty
■   Studijní texty, skripta a diplomové 

práce
■   Práce SŠ, ZŠ, VŠ a VOŠ
■   Vydělejte si i vy – vložte svoje práce  

k nám

stahUjte na  

největŠí  ■  nejlePŠí  ■  stahUj.
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Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín
Telefon: 576 035 052
studium@fai.utb.cz
www.utb.cz/fai

BaKalářsKé oBory (Bc.) 3leté:
■ bezpečnostní technologie, systémy a management – prezenční, kombinované
■ Informační a řídicí technologie – prezenční, kombinované
■ Informační technologie v administrativě – prezenční

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

termín podání přihlášky: 31. 3. 2015
den otevřených dveří: 23. 1. 2015
elektronická přihláška: www.eprihlaska.utb.cz

Fakulta aplikované informatiky Univerzity tomáše Bati ve zlíně
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23. 1. 2015 na všech fakultách UTB 
(na Fakultě multimediálních komunikací pouze Mediální a komunikační studia)

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

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

www.utb.cz

23.1.2015

   Univerzita tomáše Bati ve zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení

FaKUlta se sídlem v UhersKém hradiŠti, stUdentsKé nám. 1532, naBízí BaKalářsKé stUdiUm  
Pro aKademicKý roK 2015/2016 – PřihláŠKy do 30. 4. 2015.

■ stUdijní Program Procesní inŽenýrství
STUdIJNí ObOR OVLÁdÁNí RIZIK – prezenční i kombinovaná forma studia
Absolvent získá znalosti ze základních ekonomických disciplín, krizového managementu, ekonomiky krizových situací, aplikované informa-
tiky a bezpečnostní politiky státu v oblasti prevence ochrany obyvatelstva. Je profilován ve znalosti inženýrských procesů a jejich uplatnění 
v progresivních technologických postupech při analýze a řízení rizik. Absolventi jsou vychováváni k uplatnění v nižších řídících funkcích, jako 
poradci firem, obchodních institucí a státních orgánů. Studijní obor je specifický svým mezioborovým charakterem a zaměřením na  
podnikovou sféru a veřejnou správu.

■ stUdijní Program ochrana oByvatelstva
STUdIJNí ObOR OCHRANA ObyVATELSTVA – prezenční forma studia
Absolventi naleznou uplatnění ve státní správě ve složkách integrovaného záchranného systému, civilního nouzového plánování a požární 
ochrany. Absolvent má znalosti potřebné pro vypracování bezpečnostního programu prevence závažné havárie, bezpečnostní zprávy,  
vnitřních a vnějších havarijních plánů objektů a obcí.

■ stUdijní Program BezPeČnost sPoleČnosti
STUdIJNí ObOR říZENí ENVIRONMENTÁLNíCH RIZIK – prezenční forma studia
Absolventi získají potřebné znalosti pro výkon funkcí souvisejících s řízením rizik v životním prostředí na různých úrovních soukromých i veřej-
ně-správních institucí a organizací. Při studiu si studenti osvojí praktické dovednosti a kompetence z oblasti managementu environmentálních 
rizik, jejich predikce a modelování, analýzy a vyhodnocování, strategií zvládání a socio-ekonomické adaptace.

Studentské nám. 1532, 686 01 Uherské Hradiště
Telefon: 576 032 087
studium@flkr.utb.cz
www.flkr.utb.cz
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mapa vysokých škol   v české republice
Praha

aKaDEMIE MaNaGEMENTU a KOMUNIKaCE* www.amakcz.cz 

akademie múzických umění v Praze www.amu.cz

akademie výtvarných umění v Praze www.avu.cz

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

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

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

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

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

CEVrO Institut vysoká škola www.cevroinstitut.cz

Czech Management Institute Praha - manažerská 
fakulta Escuela Superior de Marketing y 
administración - ESMa / ESMaTUr Barcelona s.r.o.*

www.esma.cz

Česká zemědělská univerzita v Praze www.czu.cz

České vysoké učení technické v Praze www.cvut.cz

hochschule Fresenius University of applied 
Sciences*

www.hs-fresenius.cz

INTErNaTIONaL PraGUE UNIVErSITY o.p.s.* interpragueuniver.cz

Literární akademie (International arT CaMPUS 
Prague, s.r.o.) 

www.art-campus.cz

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

Mezinárodní baptistický teologický seminář www.ibts.cz

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

OurCollege* www.ourcollege.com

Panevropská vysoká škola UNINOVa, o.p.s.* www.peuni.cz

Policejní akademie České republiky www.polac.cz

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

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

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

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

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

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

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

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

Vysoká škola ekonomická v Praze www.vse.cz

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

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

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

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

Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky 
a práva, a.s.

www.vsmiep.cz

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů 
Praha, o. p. s. 

www.vip-vs.cz

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

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

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

VYSOKÁ ŠKOLa UMĚLECKO-PrŮMYSLOVÁ www.vsup.cz

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

BrNO

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

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

Janáčkova akademie múzických umění v Brně www.jamu.cz

Masarykova univerzita www.muni.cz

Mendelova univerzita v Brně www.mendelu.cz

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

raŠÍNOVa VYSOKÁ ŠKOLa s.r.o. www.ravys.cz

Univerzita obrany www.unob.cz

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno www.vfu.cz

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

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

Vysoká škola realitní Institut Franka Dysona www.fdyson.cz

Vysoké učení technické v Brně www.vutbr.cz

JIhOČESKý KraJ

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích www.jcu.cz

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

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

www.vsers.cz

Vysoká škola technická a ekonomická  
v Českých Budějovicích

www.vstecb.cz

Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku www.filmovka.cz

JIhOMOraVSKý KraJ

SOUKrOMÁ VYSOKÁ ŠKOLa EKONOMICKÁ 
ZNOJMO s.r.o.

www.svse.cz

KarLOVarSKý KraJ

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

Provozně ekonomická
fakulta

Nejlepší časopis pro budoucí maturanty

Vaše brána ke vzdělání

Největší vzdělávací portál

KPM24_mapa.indd   36 15.12.14   22:14



mapa vysokých škol   v české republice

Pardubice

Jihlava
Zlín

Olomouc

Ostrava

Praha

KrÁLOVEhraDECKý KraJ

Univerzita hradec Králové www.uhk.cz

LIBErECKý KraJ

Technická univerzita v Liberci www.tul.cz

MOraVSKOSLEZSKý KraJ

Slezská univerzita v Opavě www.slu.cz

NEWPOrT INTErNaTIONaL UNIVErSITY, s.r.o.* www.newportu.cz

Ostravská univerzita v Ostravě www.osu.cz

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

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

Vysoká škola podnikání, a.s. www.vsp.cz

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

www.vsss.cz

ZLÍNSKý KraJ

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

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně www.utb.cz

VYSOČINa

Vysoká škola polytechnická Jihlava www.vspj.cz

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

ÚSTECKý KraJ

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně  
v Ústí nad Labem

www.ujep.cz

Vysoká škola aplikované psychologie,  
s.r.o.

 www.vsaps.cz

STřEDOČESKý KraJ

academia rerum Civilium - VŠ politických 
a společenských věd

www.vspsv.cz

ŠKODa  aUTO a.s. Vysoká škola  www.savs.cz

OLOMOUCKý KraJ

Moravská vysoká škola Olomouc,  
o.p.s.

www.mvso.cz

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz

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

ParDUBICKý KraJ

Univerzita Pardubice www.upce.cz

PLZEňSKý KraJ

Západočeská univerzita v Plzni www.zcu.cz

hradec Králové

Jindřichův hradec

* Nemají obor akreditovaný MŠMT ČR

Brno

České 
Budějovice
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 slezská Univerzita v opavě, obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

■ BaKalářsKé stUdiUm
stUdijní Program: hosPodářsKá PolitiKa a sPráva
oBory:  bankovnictví  P
 Evropská integrace P/K
 Sociální management  P
 Veřejná ekonomika a správa  P/K

stUdijní Program: eKonomiKa a management
oBory:  Ekonomika podnikání v obchodě a službách  P/K
 (Specializace Cestovní ruch, Finance podniku)
 Marketing a management  P/K
 (Specializace řízení logistiky)
 účetnictví a daně  P/K

stUdijní Program: systémové inŽenýrství
a inFormatiKa
oBory:  Manažerská informatika  P/K

stUdijní Program: gastronomie, hotelnictví
a tUrismUs
oBory:  Hotelnictví - A  P

■ navazUjící magistersKé stUdiUm
stUdijní Program: hosPodářsKá PolitiKa a sPráva
oBory:  bankovnictví  P
 Evropská integrace  P
 Veřejná ekonomika a správa  P
stUdijní Program: eKonomiKa a management
oBory:  Ekonomika podnikání v obchodě a službách  P/K
 (Specializace účetnictví a daně)
 Marketing a management  P/K
stUdijní Program: systémové inŽenýrství
a inFormatiKa
oBory:  Manažerská informatika  P

■ doKtorsKé stUdiUm
stUdijní Program: eKonomiKa a management
oBory:  Podniková ekonomika a management  P/K

P - prezenční 
K - kombinovaná

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

den otevřených dveří 14. ledna 2015.

KPM24_VVS.indd   38 13.12.14   11:14



39veřejné vysoké školyVŠ VysokeSkoly.com

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

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

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

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

  vŠB - technická univerzita ostrava, Fakulta stavební

Bakalářský studijní program  
staveBní inŽenýrství 
v prezenční i kombinované formě studia 
(délka studia 4 roky) s obory:
■ geotechnika
■ Městské inženýrství
■ Stavební hmoty a diagnostika staveb
■ dopravní stavby
■ Konstrukce staveb
■ Prostředí staveb
■ Příprava a realizace staveb
■ dopravní inženýrství
■ building Structures (studium v AJ)

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

Bakalářský studijní program  
architeKtUra a stavitelství pouze v prezenční formě 
studia se studijním oborem stejného názvu.
Absolventi tohoto programu mohou pokračovat v navazujícím  
magisterském studijním programu a oboru architeKtUra  
a stavitelství (doba studia 2 roky) nebo ve studijních oborech 
navazujícího magisterského studijního programu staveBní 
inŽenýrství.

den otevřených dveří je pořádán 23. 1. 2015 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. 2015.
  
Spolu s přihláškou  
musí být uhrazen 
i administrativní 
poplatek.
Podmínky přijetí 
ke studiu a další 
informace jsou 
k nahlédnutí na
www.fast.vsb.cz.

FaKUlta staveBní vŠB-tU ostrava naBízí stUdiUm  
v BaKalářsKých a magistersKých Programech: 

 , 

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

www.fvp.slu.cz

slezská univerzita v opavě, Fakulta veřejných politik v opavě

BaKalářsKé stUdijní oBory:
PREZENČNí STUdIUM  ■ Veřejná správa a sociální politika ■ Sociální patologie a prevence  

■ Všeobecná sestra ■ Středoevropská studia
KOMbINOVANé STUdIUM   ■ Veřejná správa a sociální politika ■ Sociální patologie a prevence  

■ Všeobecná sestra
POdMíNKy PřIJETí:  bližší informace budou zveřejněny na webových stránkách fakulty www.fvp.slu.cz

magistersKé navazUjící stUdijní oBory:
PREZENČNí STUdIUM ■ Veřejná správa a sociální politika ■ Středoevropská studia
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
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STUDUJTE NA FBI - PERSPEKTIVNÍ FAKULTĚ S VYSOKOU
UPLATNITELNOSTÍ ABSOLVENTŮ V PRAXI

Fakulta bezpečnostního inženýrství nabízí studium unikátních civilních oborů 
zaměřených na bezpečnost a požární ochranu. Pro akademický rok 2015/2016 nabízí 

prezenční i kombinovanou formu studia

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

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

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

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

Přihlášku ke studiu lze podat elektronickou formou prostřednictvím formulářů dostupných 
na www stránkách univerzity do 30. 4. 2015.

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

Fakulta bezpečnostního inženýrství nabízí studium unikátních civilních oborů Fakulta bezpečnostního inženýrství nabízí studium unikátních civilních oborů Fakulta bezpečnostního inženýrství nabízí studium unikátních civilních oborů 
zaměřených na bezpečnost a požární ochranu. Pro akademický rok 2015/2016 nabízí zaměřených na bezpečnost a požární ochranu. Pro akademický rok 2015/2016 nabízí 

prezenční i kombinovanou formu studiaprezenční i kombinovanou formu studia

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

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

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

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

Přihlášku ke studiu lze podat elektronickou formou prostřednictvím formulářů dostupných Přihlášku ke studiu lze podat elektronickou formou prostřednictvím formulářů dostupných 
na www stránkách univerzity do 30. 4. 2015.
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17. listopadu 15/2172 
708 33 Ostrava – Poruba
Telefon:  597 321 221  

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

vŠB - technická univerzita ostrava, Fakulta strojní

stUdUjte strojní oBory na naŠí FaKUltě!
BaKalářsKý stUdijní Program „strojírenství”
Můžete se zaměřit na konstruování, strojírenskou technologii, robotiku, automatizaci, nebo se 
profilovat v oblasti energetiky, hydrauliky, pneumatiky a dopravních technologií.

BaKalářsKý stUdijní Program „technologie letecKé doPravy”
Získáte základní průpravu na kariéru v civilním letectví na nelicencovaných pozicích v rámci 
provozovatele letecké dopravy nebo letiště.

Ve studiu můžete pokračovat v navazUjícím  
dvoUletém magistersKém stUdijním  
ProgramU „strojní inŽenýrství”.

Chcete se dozvědět více? Navštivte náš  
den otevřených dveří 30. 1. 2015 v Nové aule  
VŠb - TUO v Ostravě - Porubě.

Informace o všech oborech VŠ 
můžete mít přehledně ve svém 
telefonu. Aplikaci Adresář škol 
zdarma stáhnete

KPM24_VVS.indd   40 13.12.14   11:14



41veřejné vysoké školyVŠ VysokeSkoly.com

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

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

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

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

Když sníš o práci v zahraniční firmě
studuj v angličtině a vydej se  
do zahraničí
Stačí, když umíš jazyk a můžeš se vydat na 
jednu z 58 partnerských univerzit v Evropě 
nebo třeba v Koreji. 

Když poznáš, že to není jen o studiu 
sportuj, bav se a užij si to
Usain Bolt, Jamie Cullum, Tomáš Berdych? 
Tyto i další hvězdy můžeš v Ostravě zažít 
naživo. Odreaguj se ve velkém sportovním 
areálu u kolejí, zajeď si do blízkých Beskyd 
nebo se pobav na Stodolní. 

Když  se chceš orientovat ve světě 
 eKonomiKy a financí 

pořád se něco děje
Premiér ČR, ministr financí, guvernér a viceguvernér 
ČNB, irská velvyslankyně a mnoho významných 
ekonomů. Ti všichni během posledních dvou let 
vystoupili na Ekonomické fakultě.

vyber si, máme co nabídnout
Široká nabídka bakalářských a navazujících 

magisterských oborů. První autorizované školicí  

středisko Apple na vysokých školách v ČR. 

Když chceš být nejlepší, jdi za Kvalitou

Ekonomická fakulta VŠB - TU Ostrava, Sokolská třída 33, 701 21  Ostrava 1
Tel.: +420 597 322 331, e-mail: kontakt.ekf@vsb.cz, www.ekf.vsb.cz, www.facebook.com/ekfostrava

eKonomicKÉ VZDĚLÁNÍ
NA dobrÉ ADRESE

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

EKONOMIKA A MANAGEMENT 
 Ekonomika podniku *
 Marketing a obchod
 Management
 Účetnictví a daně
HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA  
 Ekonomická žurnalistika
 Eurospráva **
 Finance
 Národní hospodářství
 Regionální rozvoj
 Veřejná ekonomika a správa
SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA  
 Informatika v ekonomice **
KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA 
 Ekonomika podniku
 Veřejná ekonomika a správa***

*Tento obor lze také studovat ve VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ
** Tento obor lze také studovat v UHERSKÉM HRADIŠTI
*** Tento obor lze také studovat v ŠUMPERKU

DEN OTEVŘENÝCH  

DVEŘÍ 24. 1. 2015

Co zísKáŠ:
Až 3x vyšší šance u přijímaček  

a maturity 
skupiny do 30 studentů 

Prověření lektoři
Praha, Brno 

 

ChystáŠ se  
K PřIjímAčKám A K mAturItě?

PřIhlAs se do Kurzů nA  

zAhájení leden 2015
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Studentská 2, 461 17 Liberec  
Telefon: 485 353 429  Fax: 485 353 112
vera.pankova@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 sleduje vzdělávání v oborech mechatroniky, elektroniky, automatického řízení, informatiky 
a programování, nanotechnologií a matematického modelování.  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 a vysoce progresivních nanotechnologií. 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

den otevřených dveří: středa 4. 2. 2015. 
Přihlášky ke studiu do 31. 3. 2015 (1. kolo) a do 5. 8. 2015 (2. kolo).

 tU v liberci,  Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

 , 

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

Přírodovědecká fakulta Univerzity j. e. Purkyně v Ústí nad labem

■  Fakulta je jednou z nejmladších částí univerzity, své důležité postavení si vybudovala rychle. nabízí širokou škálu tradičních i moderních 
oborů. o výuku studijních programů se starají špičkoví akademičtí pracovníci a vědci, kteří zaručují nejen kvalitu přednášek, práci  
s nejmodernější technikou, ale také to, aby se u nás student cítil jako v rodinném či přátelském prostředí. vychováváme absolventy  
pro průmyslovou praxi, ale také pro akademickou kariéru. studenti tak mají v budoucnosti větší šance pro uplatnění na trhu práce.

■  Úspěšná šňůra studentů PřF UjeP: nebývalý úspěch se podařil našim třem studentům aplikovaných nanotechnologií ve druhé  
polovině roku 2014. simona lupínková získala cenu společnosti merck s.r.o. jako jediná studentka bakalářského studia mezi  
navazujícími magistry. Bc. jakub Braborec získal cenu av Čr za vědecký přínos na mezinárodní soutěži Famelab 2014. antonín Čajka 
svou prací a prezentací nadchl porotu na Česko-slovenské studentské konferenci, kterou pořádala matematicko-fyzikální fakulta UK,  
a umístil se tak na prvním místě v sekci aplikovaná fyzika.

BaKalářsKé stUdijní oBory: Biologie ■ Počítačové modelování ve fyzice a technice  
■ aplikované nanotechnologie ■ geografie ■ matematika a její použití v přírodních vědách 
■ toxikologie a analýza škodlivin ■ informační systémy ■ dvouoborová studia  
■ dvouoborová studia se zaměřením na vzdělávání

navazUjící magistersKé stUdijní oBory: ■ Biologie ■ Počítačové modelování ve vědě  
a technice ■ aplikované nanotechnologie ■ geografie ■ analytická chemie životního prostředí  
a toxikologie ■ dvouoborová studia učitelství pro 2. stupeň zŠ ■ dvouoborová studia učitelství pro sŠ

doKtorsKé stUdijní oBory:  ■ obecné otázky matematiky ■ aplikované nanotechnologie  
■ Počítačové modelování ve vědě a technice

den otevřených dveří:  22. 1. 2015, termín pro podání přihlášky ke studiu: 31. 3. 2015.
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Studentská 2 
461 17 Liberec 1
uzs@tul.cz
Studijní oddělení:  
Ing. Renata Čermáková 
renata.cermakova@tul.cz
Telefon: 485 353 194
Marcela Málková 
marcela.malkova@tul.cz 
Telefon: 485 353 724
www.uzs.tul.cz

Ústav zdravotnických studií technické univerzity v liberci

Ústav zdravotnických studií tUl nabízí BaKalářsKá studia v programech 
■ oŠetřovatelství Studijní obor: Všeobecná sestra v prezenční i kombinované formě studia 
■ BiomedicínsKá techniKa Studijní obor: biomedicínská technika v prezenční formě studia

nově v navazujícím magistersKém studijním programu 
■ Biomedicínské inženýrství Studijní obor: biomedicínské inženýrství v prezenční formě studia

důvody, ProČ stUdovat na ÚstavU zdravotnicKých stUdií:
■  Vážíme si vašich studijních výsledků ze střední školy, a proto  

mnozí z vás mají možnost být přijati bez přijímací zkoušky.
■  Přednášet vám budou specialisté ve svých oborech  

v moderně vybavených učebnách a laboratořích.
■  Pro realizaci odborné praxe máme zajištěno kvalitní zázemí  

na špičkových pracovištích.
■  Získáváte možnost účastnit se zahraničních stáží.
■  Všichni studenti TUL mají zdarma přístup na internet.
■  Není u nás problém sehnat místo na kolejích.
■  Liberec a okolí nabízí pestré možnosti sportovního a kulturního vyžití.
■  Jako naši absolventi nebudete mít problém s pracovním uplatněním.

den otevřených dveří úZS: 14. 2. 2015  
Termín podání přihlášek: 20. 5. 2015 (1. kolo) a 11. 8. 2015 (2. kolo). Elektronická přihláška: ANO

       

Moskevská 54
400 96 ústí nad Labem 

Telefon: 475 210 305

www.fse.ujep.cz

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

BaKalářsKé stUdiUm - prezenční a kombinovaná forma studia    
PROgRAM ObOR
■ Ekonomika a management Ekonomika a management
■ Hospodářská politika a správa Regionální rozvoj a veřejná správa
■ Sociální politika a sociální práce Sociální práce

navazUjící magistersKé stUdiUm - prezenční forma studia
PROgRAM ObOR
■ Ekonomika a management Ekonomika a management
■ Hospodářská politika a správa Regionální rozvoj a veřejná správa

      

České mládeže 8 
400 96 ústí nad Labem 

Telefon: 475 283 163
PFstudium@ujep.cz 
www.pf.ujep.cz 
www.facebook.com/pfujep 
www.chcemeucit.cz

Pedagogická fakulta Univerzity j. e. Purkyně v Ústí nad labem

Hledáte školu, která vás připraví na všemožná úskalí budoucího života? My hledáme lidi, kteří jsou 
připraveni přijímat výzvy, nést odpovědnost a řešit problémy. To vše s empatií a citem potřebným 
pro pohyb v mezilidských vztazích a utváření nových generací. Shodli jsme se? To už je důvod zjistit 
si o nás víc. Na naší fakultě se stanete součástí studentské komunity, které poskytujeme nejen  
inspirativní prostředí pro získání kvalitního vzdělání zaměřeného na praxi v oboru, ale také podporu 
pro rozmanité studentské akce. Stejně jako každý rok, i letos nabízíme nepřeberné množství oborů  
a jejich kombinací s pedagogickým i odborným zaměřením.

chystáme spoustu novinek, které do uzávěrky nebylo možné potvrdit. navíc některé kombinace otevíráme  
i s FF a PřF UjeP, takže pro kompletní seznam bude nejlepší, když navštívíte stránky www.chcemeucit.cz.

■  aKtivity v Přírodě
■  anglicKý jazyK a literatUra
■  ČesKý jazyK a literatUra
■  hUdeBní výchova
■  oBchodní rUŠtina
■  tělesná výchova a sPort
■  PedagogiKa volného ČasU
■  PoPUlarizace hUdBy a organizace  

hUdeBního Života

■  sBormistrovství
■  sociálně PedagogicKá asistence
■  sociální PedagogiKa
■  UČitelství Pro 1. stUPeň zŠ
■  UČitelství Pro mŠ
■  výtvarná výchova
+  magisterské obory navazující  
na bakalářská studia
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Jihočeská univerzita 
v Českých budějovicích
branišovská 1645/31a
370 05 České budějovice

Telefon: 389 032 191
info@jcu.cz
www.jcu.cz

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 
v 220 bakalářských, magisterských a doktorských oborech a téměř 13 000 
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

den otevřených dveří: 16. 1. 2015

 

Studentská 13
370 05 České budějovice

Telefon: 389 032 520

hasman@zf.jcu.cz 
suchy@zf.jcu.cz  
www.zf.jcu.cz

zemědělská fakulta jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

nabízí ve tříletých bakalářských a dvouletých navazujících magisterských 
studijních programech tyto obory:
BaKalářsKé oBory:
■ Agroekologie (P+K)
■ Agropodnikání (P+K)
■ biologie a ochrana zájmových organismů (P+K)
■ Pozemkové úpravy a převody nemovitostí (P)
■  Trvale udržitelné systémy hospodaření  

v krajině (P+K)
■ Zemědělská technika, obchod, servis a služby (P)
■ Zemědělské biotechnologie (P)
■ Zemědělství (P)
■ Zootechnika (P+K)

navazUjící magistersKé oBory:
■ Agroekologie (P+K)
■ Agropodnikání (P+K)
■ biologie a ochrana zájmových organismů (P+K)
■ Pozemkové úpravy a převody nemovitostí (P)
■ Zemědělské biotechnologie (P)
■ Zemědělské inženýrství (P)
■ Zootechnika (P+K)

Podrobnější informace o oborech, přijímacím řízení  
a formulář přihlášky naleznete na www.zf.jcu.cz
den otevřených dveří 16. ledna 2015
Přihlášky do 31. března 2015

slAVíme! jIž 17 let jsme tu Pro Vás! 
Připravili jsme k přijímačkám a maturitě tisíce studentů před vámi, připravte se s námi!

■ Přípravné kurzy k maturitě  
a přijímačkám 

■ učebnice, knihy, slovníky, Cd 
■ Poradenství, vzorové testy, články

■ časopis Kam Po maturitě  
(zdarma ke stažení na  

www.Casopis.KamPomaturite.cz)

■ 24 000 prací ke stažení  ■  8 000 prací zdarma
■ maturitní otázky, čtenářské deníky, seminárky

■ Adresář všech 
VŠ, VoŠ, sŠ, zŠ, jŠ 

a autoškol

■ online soutěž o nejhezčí 
maturanty

■ hlasujte od 1. 9. do 28. 2.
■ hraje se o hodnotné ceny
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Ekonomie
Bakalářský obor, prezenční i kombinované studium

Konstrukce staveb
Bakalářský obor, prezenční studium

Stavební management
Bakalářský obor, prezenční i kombinované studium

Strojírenství
Bakalářský obor, prezenční studium

Doprava a logisti ka
Bakalářský obor, prezenční i kombinované studium

Logisti cké technologie
Magisterský obor, prezenční i kombinované studium

Obory s uplatněním 
více na www.VSTECB.cz

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

Studujte u nás!

2015 2016

www.studiumrybarstvi.cz

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

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

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

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

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

14_07_130x90_uni.indd   1 14.10.14   10:33

Čekají vás přijímačky  
a jste zahlceni informacemi? 

Připravili jsme pro vás 
přehledná videa – jak se 

dostat na VŠ, jak se dostat na 
práva a další. 

www.KamPomaturite.cz

Vyzkoušejte si zdarma 
přijímací zkoušky nanečisto 

TSP, OSP.. více na  
www.VysokeSkoly.com/testy
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�tudentsk� �ivot na �ané 

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

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

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

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

�hce� studovat obor na ��ru� 

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

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

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

Univerzita Palackého � v�c ne� studiu��

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

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

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

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

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

�en otev�en�ch dve�� Univerzit� Palackého 
sobota 17. ledna 2015 od 9 do 14 hodin

P�edstaví se vám�

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

www.studuj.upol.cz

  

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

Pedagogická fakulta UP v Olomouci poskytuje VŠ vzdělání budoucím učitelům a pedagogickým pracovníkům různých druhů škol  
– mateřských, základních a středních, školských i mimoškolských výchovných vzdělávacích zařízení, zaměřuje se také na státní správu  
a samosprávu, bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy v prezenční a kombinované formě studia, programy celoživotního 
vzdělávání. Všechny studijní programy a obory otevírané v akademickém roce 2015/2016 na: www.studuj.upol.cz.

Profesní příprava učitelů všech stupňů a typů škol:
■  Mateřských (učitelství pro mateřské školy, předškolní pedagogika)
■  Základních a středních (učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ v oborech humanitních, filologických, uměnovědných, přírodovědných, 

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

Příprava odborníků v oblasti:
■  Pedagogiky a vychovatelství (pedagogika – veřejná správa, pedagogika – sociální práce, řízení volnočasových aktivit),
■  Speciální pedagogiky (logopedie, speciální pedagogika předškolního věku, speciálně pedagogická andragogika, komunikační techniky)
■  Ekologie a ochrany prostředí (aplikovaná ekologie pro veřejný sektor)

Elektronická přihláška ke studiu na Bc. a Mgr. studijní obory do 28. 2. 2015.
Termíny přijímacích zkoušek: Bc. a Mgr. studijní obory: 15. – 19. 6. 2015. Doktorské studijní programy: 22. – 26. 6. 2015
Den otevřených dveří: 15. 2. 2015

Univerzita Palackého v olomouci – Pedagogická fakulta
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V ČR můžete vybírat ze 43 soukromých vysokých škol 
s akreditací MŠMT, studuje na nich bezmála 44 tisíc studentů 
(údaje k 31. 12. 2013). Další školy mají zahraniční akreditace. 
Jejich přehled najdete uprostřed tohoto čísla na mapě 
vysokých škol. 

Zdroj: Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávání v České republice v roce 2013, 
www.msmt.cz

Kam po 
maturitě: 
na soukromou 
vysokou  
školu

 

Michálkovická 1810/181, Ostrava – Slezská Ostrava
Tel.: 595 228 111, modrá linka: 810 888 800
info@vsp.cz, www.vsp.cz

Vysoká škola podnikání, Ostrava

VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ, A.S., POSKYTUJE VYSOKOŠKOLSKÉ VZDĚLÁNÍ V AKREDITOVANÉM 
STUDIJNÍM PROGRAMU EKONOMIKA A MANAGEMENT A SVÝM ABSOLVENTŮM UDĚLUJE TITUL 
BAKALÁŘ A INŽENÝR.

V akademickém roce 2015/2016 nabízí bakalářské tříleté studium (Bc.) a navazující magisterské dvouleté studium (Ing.), v prezenční 
i kombinované formě. 

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM (Bc.), akreditované studijní obory: 
■ PODnIkání
■ PODnIkání a ManageMenT V OBchODu  
■ InfORMaTIka a InTeRneT V PODnIkání 
Přijímací řízení probíhá pouze formou motivačního pohovoru.

NAVAZUJÍcÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM (Ing.), akreditovaný studijní obor: 
■ PODnIkání

Sídlo školy je v Ostravě, kde je realizováno rovněž prezenční studium.  
V kombinované formě studium probíhá také na konzultačních střediscích v Brně, Olomouci a Pardubicích (Bc. studium, obor 
Podnikání). V Ostravě je studentům k dispozici areál vlastních vysokoškolských kolejí.

INTENZIVNÍ SPOLUPRÁcE S FIRMAMI ■ NADPRŮMĚRNÁ UPLATNITELNOST ABSOLVENTŮ (97 %)
VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ – VLAJKOVÁ LOĎ KARIÉRY

Soukromá vysoká škola
... malá škola s individuálním 
přístupem

Již nyní se můžete hlásit 
na rok 2015/2016!

Prezenční i kombinované 
bakalářské studium s pedagogickým 
zaměřením v perspektivních oborech 

Angličtina jako cizí jazyk
Čeština jako cizí jazyk

Termíny přijímacích zkoušek 
a dnů otevřených dveří na:

Ke studiu se můžete hlásit on-line. 

www.akcentcollege.cz

Staňte se lektorem angličtiny
nebo češtiny pro cizince i Vy!
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Londýnská 41, Praha 2
Tel.: 224 221 281
admissions@unyp.cz, www.unyp.cz 

University of New York in Prague

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

MEZINÁRODNÍ chARAKTER
na unYP Vás budou učit lektoři 
ze Spojených států, Velké Británie 
a evropy a z více než 20 zemí světa, 
kteří sebou přináší jak akademické, 
tak i profesionální zázemí. To dělá 
unYP nejrozmanitější a multikultur-
ní instituci v České republice. Výuku 
zajišťují mezinárodně uznávaní 
a zkušení pedagogové, kteří k výuce 
přistupují moderním způsobem, 
jsou komunikativní a studenty 
provokují k myšlení a aktivní účasti 
na výuce. kulturně a geograficky 
různorodá skupina studentů odráží 
rozmanitost doby, což je charakte-
ristikou dneška i zítřka. Studentům 
unYP jsou průběžně akademiky 
doporučovány postupy, které vedou 
k rozvoji jejich kritického a analy-
tického myšlení, řešení problémů, 
vedení a rozhodování, které jsou 
potřebné pro kariérní úspěch a na-
plňují život v 21. století.

VÝhODY STUDIA
■  uSa, eu a uk akreditace
■  americký vzdělávací model zaměřený 

na rozvoj kritického myšlení a interak-
tivního učení

■  Získání dvojího diplomu
■  Pracovní stáže a výměnné studijní 

pobyty
■  kariérové poradenství
■  Student v centru našeho zájmu
■  Mezinárodní a multikulturní fakulty 

a studentská rada
■  Zdarma sportovní zařízení / fitness 

centrum
■  hi-Tech prostředí

STUDIJNÍ PROGRAMY
Americké bakalářské programy
Ve spolupráci se State university  
of new York, empire State college
Akreditace: Middle States commission 
on higher education, uSa,  
MŠMT, cZ (*), Bac, uk
■  Business administration*  

(dvojí diplom)
■  komunikace a masmédia* 

(dvojí diplom)
■  Mezinárodní ekonomické vztahy* 

(dvojí diplom)
■  Psychologie* (dvojí diplom)
■  IT Management
■  anglický jazyk a literatura

UNYP Evropské bakalářské  
programy
Akreditace: MŠMT, cZ, IacBe,  
uSa, Bac, uk
■  Business administration
■  finance
■  Marketing
IUBH School of Business  
and Management (DE)
 Akreditace: fIBBa, germany
■  Online Marketing
■  Management cestovního ruchu
■  Management řízení leteckého 

provozu

MBA programy
Akreditace: IacBe, uSa,  
caMBaS, cZ
■  MBa Management
■  MBa finance & Bankovnictví
■  MBa Marketing
■  MBa Podnikání
■  MBa Řízení lidských zdrojů
■  MBa Projektový management
■  MBa On-line flexibilní  

program

Magisterské programy
University of Bolton
■  LLM - Magistr v oboru práva
■  M.Sc v oboru Mezinárodní  

management
La Salle University
■  M.a. v oboru Odborná  

a byznys komunikace
IUBH School of Business  
and Management (DE)
■  M.a. v oboru Management  

dopravy a logistiky

University of Greenwich
■  Magistr v oboru výuky cizích jazyků

Ph.D program
University of Bolton 
■  Ph.D v oboru Inovací  

(Publikování)

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

deže a tělovýchovy České republiky 
■  IacBe - Mezinárodním shromáždě-

ním kolegia pro obchodní vzdělávání 
(International assembly for collegiate 
Business education) 

■  Bac - Britskou akreditační radou pro 
nezávislé další a vyšší vzdělávání 
(British accreditation council for 
Independent further and higher 
education) 

■  caMBaS - Českou asociací MBa škol

UNYP je členem:
■  aacSB - association to advance 

collegiate School of Business
■  ceeMan - Sdružení pro rozvoj 

managementu ve střední a východní 
evropě (central and east european 
Management Development  
association)

www.unyp.cz
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Jungmannova 17, 110 00 Praha 1 – nové Město
elektr. přihláška: anO
Tel.: 221 506 707, info@vsci.cz, www.cevroinstitut.cz

cEVRO Institut je soukromá vysoká škola, která se zaměřuje na studium práva, politologie a mezinárodních 
vztahů, ekonomie, či bezpečnostní problematiky. Učíme jen to, co budete opravdu potřebovat!

cEVRO Institut, Praha

OBORY STUDIA
BAKALÁŘSKÉ STUDIUM (Bc.) v oborech:
■  Politologie a mezinárodní vztahy
■  Právní specializace – Veřejná správa
■  Právo v obchodních vztazích
■  ekonomie – hospodářská politika
Délka studia: 3 roky, forma studia: prezenční/kombinovaná

MAGISTERSKÉ STUDIUM (Mgr.)  
– navazující magisterské studium v oborech:
■  Politologie
■  Veřejná správa
■ Soukromoprávní studia – Obchodněprávní vztahy
■ Bezpečnostní studia
Délka studia: 2 roky, forma studia: prezenční/kombinovaná

■  Obory s praktickým uplatněním ve veřejném i soukromém sektoru
■  učí u nás špičkoví odborníci z akademického prostředí i praxe (např. prof. Miroslav novák, prof. Josef Šíma, prof. Dušan hendrych, 

 doc. Ivana Štenglová, doc. eva horzinková nebo JuDr. Tomáš Sokol)
■  Individuální přístup ke studentům, rodinné prostředí
■  Prezenční i kombinovaná forma studia přímo v centru Prahy a Českého krumlova
■  Moderní metody výuky, stipendia, domácí i zahraniční stáže

ŠIROKÉ UPLATNĚNÍ: 
komerční či podnikový právník, politický komentátor, diplomat, bankovní analytik, soukromý 
podnikatel, investiční poradce, starosta, tajemník, ekonomický analytik v domácích i nadnárod-
ních firmách, poslanec, senátor, televizní moderátor, tiskový mluvčí, bezpečnostní analytik… 
DNY OTEVŘENÝch DVEŘÍ: Obvykle každou první středu v měsíci v 16 hodin.  
Aktuální termíny naleznete na internetových stránkách školy: www.cevroinstitut.cz. 
Individuální informační schůzky jsou možné po dohodě na tel.: 221 506 707.
Většinu nabízených oborů můžete studovat také v Českém Krumlově 
E-mail: petra.haitmannova@vsci.cz; Tel.: 774 427 401.

na Pankráci 420/54, 140 00 Praha 4
Telefon: 226 539 741, info@art-campus.cz
www.art-campus.cz

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

MÁME AKREDITOVÁNY NÁSLEDUJÍcÍ STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY: 
BAKALÁŘSKÉ – titul BcA.

MAGISTERSKÉ – TITUL MgA.

Studijní program Obor Délka studia forma studia Jazyk studia

Literární tvorba Literární tvorba 3 roky prezenční český

Literární tvorba Literární tvorba 3 roky kombinovaná český

Mediální tvorba Mediální tvorba 3 roky prezenční český
 

Studijní program Obor Specializace Délka studia forma studia Jazyk studia

Literární tvorba Literární tvorba Tvůrčí psaní - spisovatel 2 roky prezenční český

Literární tvorba Literární tvorba Redaktor - editor 2 roky prezenční český

Mediální tvorba Mediální tvorba audiovizuální tvorba 2 roky prezenční český

Mediální tvorba Mediální tvorba nová média 2 roky prezenční český

■ Školné od 27.500 Kč  
za semestr.  
■ Temíny dnů  
otevřených dveří  
v akademickém roce 
2014/2015 budou  
postupně zveřejněny  
na www.art-campus.cz. 
■ Nová nabídka  
krátkodobých i dlouho-
dobých kurzů z oblasti 
tvůrčího psaní, osobního 
rozvoje, kreativity  
a dalších.

PROČ STUDOVAT NA LITERÁRNÍ AKADEMII?
■ Nabízíme unikátní obory, které jinde nenajdete. ■ Naši absolventi nalézají úspěšné uplatnění ve světě médií  
a literatury. ■ Máme exkluzivní pedagogický sbor (mediální praktici, literáti, vědci různých specializací).  
■ Umožňujeme státní zkoušku z angličtiny na certifikované úrovni.  ■ Nejlepší absolventské práce vydáváme 
knižní formou v edici Prvotiny. ■ Studenti u nás mohou získat různé druhy stipendií.  ■ Panuje u nás přátelská 
atmosféra, máme ke studentům individuální přístup.  ■ Budova školy se nachází v centru Prahy, v těsné dostup-
nosti metra trasy c (stanice Vyšehrad a Pražského povstání).
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Polská 10, 120 00 Praha 2-Vinohrady
Tel.: 222 101 020 , fax: 222 718 813
admissions@praguecollege.cz, www.praguecollege.cz

Prague college

Prague college, britská vysoká škola v centru Prahy, nabízí studentům bakalářské a magisterské 
programy v rámci fakult School of Business, School of art & Design a School of IT & computing. 

Tyto mezinárodně uznávané britské tituly jsou udělovány ve spolupráci s britskou Teesside university, která byla zvolena ve Velké Británii 
univerzitou roku (Times higher education).
PROČ STUDOVAT U NÁS? 
■ kvalitní výuka pouze v anglickém jazyce ■ praktické studium, práce na reálných projektech ■ profesionální a zkušení lektoři ■ meziná-
rodní studijní prostředí ■ zajímaví hostující přednášející ■ moderní učebny vybavené kvalitní technikou ■ délka studia přizpůsobitelná 
vašim potřebám (full-time, part-time, blended) ■ přátelská a osobní atmosféra
PŘÍPRAVNÉ PROGRAMY
Pro plynulý začátek studia v angličtině poskytuje Prague college  tzv. přípravné programy, které jsou zaměřeny na zlepšení jazykových 
(english for higher education) či profesních (foundation Diploma) znalostí.
BAKALÁŘSKÉ PROGRAMY
Tříletý univerzitní program složený z dvouletého studia hnD (higher national Diploma) a navazujícího ročního studia bakalářského pro-
gramu, zakončený udělením britského titulu Ba či BSc. Velký důraz je kladen na získávání praktických znalostí, které může student ihned 
uplatnit v rámci své profesní kariéry. 
(nabízené programy: Ba (hons) International Management, Ba (hons) applied accounting 
& Business finance, Ba (hons) graphic Design, Ba (hons) fine art experimental Media, 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)
Dny otevřených dveří: každý den jsme tu pro Vás, proto nás neváhejte kdykoli kontaktovat!
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Duškova 7, 150 00 Praze 5
Telefon: 210 082 418, fax: 257 316 787 
info@vszdrav.cz, www.vszdrav.cz

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s., v  Praze 5, Duškova 7, se specializuje na bakalářské vysokoškolské studium  

zdravotnických nelékařských oborů Všeobecná sestra, Porodní asistentka, Radiologický asistent a Zdravotnický záchra-
nář. Všechny obory jsou akreditovány MZ ČR a MŠMT ČR, v souladu se změnou požadavků na vzdělávání zdravotnických pra-

covníků nelékařských profesí danou zákonem MZ ČR č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních. 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. Studenti 
mohou studovat prezenční formou studia a obor Všeobecná sestra i kombinovanou formou studia. Studijní programy jsou připraveny podle poža-
davků WhO a EU a odpovídají nárokům kladeným na tato povolání v zemích EU. Absolventi získávají po obhájení bakalářské práce a složení státní 
zkoušky titul „Bakalář“ (Bc.). Jednotlivé předměty ve studijních programech jsou uspořádány do modulů a mají přidělené kredity podle  European 
credit Transfer Systém. Studijní programy mají všechny atributy moderního ošetřovatelství, interdisciplinární a multiprofesní charakter. Praktické 
výuce je věnováno více než 50 % hodinové dotace programu. Vysoká škola je vybavena pro teoretickou i praktickou výuku všech oborů – jsou zde 
odborné učebny, teoretické učebny, posluchárna, počítačová učebna s napojením na internet, knihovna s rozsáhlou studijní literaturou. Odborné 
praxe probíhají v akreditovaných zdravotnických a sociálních zařízeních. Škola nabízí možnost zahraničních stáží během studia. Na výuce se podí-
lí řada renomovaných odborníků – lékařů a vysokoškolsky vzdělaných sester, porodních asistentek, zdravotnických záchranářů a radiologických 
asistentů. Škola vydává i vlastní publikace a pedagogové, kteří zde působí, realizují také tvůrčí a vědeckou činnost. Mnoho významných osobností 
přijalo členství v akademické radě školy.

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNIcKÁ, o.p.s.

ŠKOLNÉ

■  Pro obor Všeobecná sestra a Porodní asistentka 
výše školného činí 34.000,- kč za celý akademický rok.

■  Pro obor Radiologický asistent výše školného činí 56.000,- kč  
za celý akademický rok.

■  Pro obor Zdravotnický záchranář výše školného činí  
54.000,- kč za celý akademický rok.

Školné je splatné ve dvou splátkách.

DNY OTEVŘENÝch DVEŘÍ: 3. února 2015, 9. dubna 2015

PŘIJÍMAcÍ ŘÍZENÍ:  I. kolo 10. 6. 2015, náhradní termín 20. 6. 2015 
II. kolo 7. 9. 2015, náhradní termín 9. 9. 2015

NABÍDKA STUDIJNÍch OBORŮ

OBOR Typ studia Délka studia

Všeobecná sestra prezenční/kombinovaná 3 roky

Porodní asistentka prezenční 3 roky

Radiologický asistent prezenční 3 roky

Zdravotnický záchranář prezenční 3 roky

  

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

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

V Bc. stupni nabízíme studijní program 
EKONOMIKA a MANAGEMENT v oborech: 
■ PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT  
(organizace a řízení podniku, manažerské dovednosti, management  
a marketing, obecná ekonomie a podniková ekonomika)

■ MANAGEMENT A EKONOMIKA VE VEŘEJNÉM SEKTORU  
(organizace a řízení ve veřejné správě, základy práva a aplikovaných  
právních disciplín, veřejná ekonomie a finance)

■ PODNIKOVÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY  
(informatika a její praktická aplikace do podnikových procesů,  
manažerské dovednosti, management a marketing, základy obecné  
ekonomie a podnikové ekonomiky)

Magisterský stupeň studia nabízíme našim studentům ve spolupráci 
s university hasselt v Belgii ve formě jednoletého magisterského programu Master of Management. 
uplatňujeme moderní projektovou výuku založenou na individuálním přístupu ke studentům a propojení  
vzdělání s praxí. nabízíme široké možnosti studijních a pracovních pobytů v zahraničí. Sídlíme v moderních  
prostorách Bea centra Olomouc.  

Moravská vysoká škola Olomouc

Informace o všech oborech VŠ 
můžete mít přehledně ve svém 
telefonu. Aplikaci Adresář škol 
zdarma stáhnete

KPM24_SVS.indd   52 15.12.14   22:16



53soukromé vysoké školyVŠ VysokeSkoly.com

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

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

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

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

Inzerce_185x130_BS.indd   1 14.11.2014   13:02:40

KPM24_SVS.indd   53 15.12.14   22:16



54 soukromé vysoké školy

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

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

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

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

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

Ve spolupráci se zahraničními univerzitami nabízí v akademickém roce 2015/2016  
vysokoškolské studium právních a ekonomických oborů 
Pro absolventy VOŠ je připravena mimořádná nabídka získání bakalářského vzdělání  
ve zkráceném dvouletém studiu.
BAKALÁŘSKÉ STUDIUM  
- 3leté studium v prezenční a kombinované formě, akademický titul Bc.: 
■ obor PRáVO ■ obor Účetnictví a finance podniku ■ obor Mezinárodní vztahy  
■ obor environmentální management  ■ ekologie, ochrana životního prostředí
NAVAZUJÍcÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM  
- 2leté studium v prezenční a kombinované formě, akademický titul Mgr.: 
■ obor Právo a právní věda ■ obor Účetnictví a audit ■ obor Mezinárodní vztahy
■ obor environmentální management  
Rigorózního řízení - po úspěšném vykonání rigorózní zkoušky udělí vysoká škola uchazeči  
akademický titul doktor práv (ve zkratce „JuDr.“).
Doktorské studium v oboru OBchODNÍ a FINANČNÍ PRÁVO  
(akademický titul doktor; ve zkratce Ph.D.);
Jednoleté pomaturitní studium jazyků akreditované MŠMT anglický, německý, španělský, ruský 
centrum celoživotního vzdělávání nabízí akreditovaný kurz: Oceňování nemovitostí
Dny otevřených dveří: 4. 2., 4. 3., 6. 4., 4. 5., 4. 6. 2015
Termíny podání přihlášek: I. kolo do 31. 5. 2015, II. kolo do 15. 8. 2015

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

    

Pilská 9  
198 00 Praha 14 – hostavice

Tel.:  281 932 013 
731 411 370

fax: 281 930 154

infovs@palestra.cz
www.palestra.cz

MAGISTERSKÉ STUDIUM:
■ Wellness specialista
BAKALÁŘSKÉ STUDIUM:
■ Sportovní a kondiční specialista
■ Sportovní a volnočasový pedagog
■  Sportovní a kondiční specialista  

s možností specializace „Wellness“
■  Sportovní a volnočasový pedagog  

s možností specializace „aktivizátor  
dospělých a seniorů“

■  Výživové poradenství a sportovní diagnostika
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

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ  
PEDAGOGIcKÝch PRAcOVNÍKŮ
■ Vychovatelství
Více informací na www.palestra.cz

REKVALIFIKAČNÍ KURZY:
■ Výživový poradce ■ cvičitel plavání  
■ Instruktor aerobiku ■ Sportovní masér
■ Instruktor fitcentra ■ Instruktor pobytu 
v přírodě a další

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

Dny 
otevřených 
dveří: 
13. 1., 11. 2., 
12. 3., 15. 4., 
12. 5., 15. 6., 
14. 7., 12. 8., 
3. 9. 2015.

     Vysoká škola aplikované psychologie – Vaše škola pro život 
 

nám. ČSa 85 
411 55 Terezín
Telefon – studijní oddělení 
pro denní studium: 727 863 424 
pro kombinované studium:              
416 782 369 
Rektorát: 734 659 112 
info@vsaps.cz
www.vsaps.cz

 Vysoká škola aplikované psychologie – VAŠE ŠKOLA PRO ŽIVOT
VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYchOLOGIE 
Přijímá přihlášky do 28. února 2015 (v 1. kole) 
Dny otevřených dveří: 15. 1.;  4. 2.; 31. 3. a 16. 4. 2015 od 15 hodin

STUDIUM: PSYchOLOGIE, SOcIOLOGIE, MANAGEMENT
STUDIJNÍ OBOR : PERSONÁLNÍ A INTERKULTURNÍ MANAGEMENT – získáte titul Bc.
■  aBSOLVuJeTe 3 leté bakalářské studium formou denní nebo kombinovanou (dálkové),  

v nových rozšířených prostorách
■ VYuŽIJeTe elektronickou podporu studia
■  uPLaTníTe Se v širokém spektru profesí: manažer, personalista, poradce, školitel, kouč, podnikatel 

v sociálních službách a v pomáhajících profesích, odborník 
na obchodní a interkulturní spolupráci

■ ZíSkáTe praxi a zázemí u významných firem a organizací
■  naVíc můžete absolvovat psychoterapeutický výcvik  

a kurzy: prezentace, vyjednávání, asertivity a antistresu
■  VYuČuJe tým zkušených pedagogů, akademiků  

i psychologů z praxe
■ POSkYTuJeMe koleje s příspěvkem na ubytování

Přihlášky ke stažení a další informace na www.vsaps.cz

KPM24_SVS.indd   54 15.12.14   22:16



55soukromé vysoké školyVŠ VysokeSkoly.com

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

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

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

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

 

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 (PREZENČNÍ I KOMBINOVANÁ FORMA):
■ DOPRaVní LOgISTIka 

■ LOgISTIka SLuŽeB 

■ InfORMaČní ManageMenT 

■ LOgISTIka ceSTOVníhO Ruchu

NAVAZUJÍcÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ OBOR (PŘEROV, PRAhA):
■ LOgISTIka

DOKTORSKÝ STUDIJNÍ OBOR (ČVUT PRAhA, FAKULTA DOPRAVY):  
■ DOPRaVní LOgISTIka

TeRMínY PRO PODání PŘIhLáŠkY ke STuDIu:
VŠLG Přerov: 1. termín do 30. 4. 2015. 2. termín do 12. 6. 2015, 3. termín do 7. 9. 2015
Edukační centrum Praha: 1. termín do 29. 5. 2015, 2. termín do 10. 9. 2015
Dny otevřených dveří (Přerov): 13. 1. 2015; 3. 2. 2015; 3. 3. 2015; 14. 4. 2015; 12. 5. 2015; 2. 6. 2015
Dny otevřených dveří (Praha): 28. 2. 2015, 25. 4. 2015

Vysoká škola logistiky o.p.s. 

  

u Santošky 17 
150 00 Praha 5

Telefon: 251 171 935

info@vip-vs.cz

www.vip-vs.cz

NABÍZÍME BAKALÁŘSKÝ A MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM  
„MEZINÁRODNÍ A VEŘEJNÉ VZTAhY“ V PREZENČNÍ I KOMBINOVANÉ  
FORMĚ S TĚMITO STUDIJNÍ OBORY:

BAKALÁŘSKÝ STUPEň STUDIA
■ Mezinárodní vztahy a diplomacie 
■ Veřejná správa a Public Relations

MAGISTERSKÝ STUPEň STUDIA
■ Mezinárodní a diplomatická studia 
■ evropská studia a veřejná správa 
■ Politologie a politika v mezinárodních a veřejných vztazích

■ soustředíme se na diplomacii, mezinárodní vztahy, PR a mediální studia
■  nabízíme nově také předměty věnující se sportovní problematice – sportovní diplomacii, sportovní management, 

marketing ve sportu, apod.
■  podporujeme přípravu členů diplomatických misí, zaměstnanců konzulátů, ministerstev a magistrátů, pracovníků 

médií, manažerů a všech dalších, kteří pracují na očích veřejnosti a nesou na sobě velkou zodpovědnost
■  dbáme na tradice, disponujeme rodinnou atmosférou a klademe velký důraz na kvalitu vzdělávacího procesu.

Dny otevřených dveří v roce 2015: 29. ledna, 26. února, 26. března, 30. dubna, 28. května a 3. září; vždy od 15 hod.

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha
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Základem je 
    správná vejška!

Denní i dálkové studium:

◦  Management ICT

◦  Informační technologie

◦  Podniková ekonomika a management

◦  Marketing

◦  Management sociální práce

◦  Právo v podnikání

◦  Právo ve veřejné správě

Elektronická přihláška na:
www.vsmiep.cz

Dny otevřených dveří:
22.1., 19.2., 19.3.2015

Střediska:
Praha, Sokolov
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�Finance
Finance (studium v angličtině)

Navazující�magisterské�obory

�Informační�technologie�a�management

Bankovní�management 
Banking�management (studium v angličtině) 
Банковский менеджмент (studium v ruštině)

Ekonomika�a�management�podniku��
(specializace: Řízení společnosti / Malé a střední podniky / Marketing a sociální 
sítě / Řízení lidských zdrojů / Právní aspekty řízení / Krizový management)

Oceňování�majetku

„Nikdy není člověk tak 
moudrý nebo starý, 

aby si nerozšířil 
svoje obzory.“

Bankovní institut vysoká škola

Vzdělání na úrovni

www.bivs.cz
Bakalářské�obory

BI_inz_Kam_na_vejsku_90x130_11_2014_TISK.indd   1 13.11.14   14:55

Základem je 
    správná vejška!

Denní i dálkové studium:

◦  Management ICT

◦  Informační technologie

◦  Podniková ekonomika a management

◦  Marketing

◦  Management sociální práce

◦  Právo v podnikání

◦  Právo ve veřejné správě

Elektronická přihláška na:
www.vsmiep.cz

Dny otevřených dveří:
22.1., 19.2., 19.3.2015

Střediska:
Praha, Sokolov

Bc.

Ing.

Bc. studIum 
–	 Mezinárodní	ekonomika	a	právo	v	podnikání	
–	 Management	organizací
–	 Účetnictví

Ing. studIum 
–	 Management	v	mezinárodním	podnikání
–	 Strategický	management
–	 Management	firemních	financí

www.svses.cz

Náš hlavní obor: úspěch!
soukromá vysoká škola ekonomických studií
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vyšší odborné školy

■ VOŠ představují alternativu k bakalářským studijním 
programům, zaměřují se více prakticky a do hloubky.  
Můžete je studovat v denní formě (3 – 3,5 roku), dálkově  
nebo v kombinované formě (max. o 1 rok delší než denní 
forma). U většiny škol (63,8 %) je zřizovatelem kraj, školné se 
ovšem platí na všech typech škol. Po absolutoriu získáváte  
titul DiS. 

■ V roce 2013/2014 na 174 VOŠ studovalo 28,3 tis. studentů, 
pravděpodobnost přijetí na VOŠ činila 84,5 %. Nejvíce 
studentů se hlásilo do pedagogických oborů (26 %), 
zdravotnických (24,5 %) a ekonomických oborů (18 %). 

Zdroj: Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávání v České 
republice v roce 2013, www.msmt.cz

Kam po maturitě: 
na vyšší odbornou školu

Kompletní adresář včetně  
nabízených oborů najdete na  

www.VyssiOdborneSkoly.com. 

 

Na Polabí 411 
276 01 Mělník

Tel.:  315 623 023-5 
602 232 333

skola@zas-me.cz

www.zas-me.cz

Denní tříleté a dálkové čtyřleté studium
Vzdělávací program:  
ZahraDní a Krajinná tVOrba
Dny otevřených dveří:  
14. 1. 2015, 11. 2., 4. 3., 22. 4., 13. 5.
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. 2015 
Přijímací řízení –  denní forma 24. 6. 2015, 
dálková forma 25. 6. 2015 (druhé kolo pro obě 
formy 27. 8. 2015) 
Kritéria pro přijetí: posouzení prospěchu  
v posledním ročníku střední školy; v dálkové 
formě navíc přezkoušení ze základních  
odborných znalostí. 

Česká zahradnická akademie Mělník
střední škola a vyšší odborná škola     

Středisko VOŠ  
Mariánská 1100  
407 47 Varnsdorf

Tel.:  412 315 011 
412 315 022

j.nagyova@vosassvdf.cz 
www.vosassvdf.cz

ObOrY VOŠ – tříleté denní i dálkové,  
školné od 2 500 - 4 000 Kč/rok
■ VeřejNOSPráVNí čiNNOSTi 
■ iNfOrMačNí TechNOlOgie 
■ VýrOba, PřeNOS a UžiTí elekTrické eNergie 
■  POčíTačOVá grafika V TechNických 

ObOrech 
■ ceSTOVNí rUch 
ObOrY VOŠ – tříleté denní,  
školné od 2 500 – 3000 Kč/rok 
■  STrOjíreNSTVí S VyUžiTíM caD/caM 

TechNOlOgií 
■ bezPečNOSTNě PráVNí čiNNOSTi
Přijímací řízení: 1. kolo – v pátek  26. 6. 2015  
(uzávěrka přihlášek do 31. 5. 2015); 2. kolo – ve stře-
du 26. 8. 2015 (uzávěrka přihlášek do 31. 7. 2015)
DEn OtEVŘEnÝCh DVEŘí:  23. 1. 2015 nebo 
kdykoliv po domluvě

Vyšší odborná škola a Střední škola,  
Varnsdorf, příspěvková organizace

    

Mojmírovců 1002/42 
709 00 Ostrava  
 

Tel.:  800 888 989, 
734 578 175

vos@sokrates.cz

www.sokrates.cz/vos

VOŠ SOKratES POSKYtUjE VZDělání V ObOrU  
PráVO a EKOnOMiE
■  denní forma s výhodami studenta 
■  dálková forma odkudkoliv z čr
■  titul DiS.
■  symbolické školné
■  nejlepší student obdrží auto 
■  další ceny pro studenty
■  individuální studijní plán u denního studia
■  možnost pokračování v bc. studiu na partnerské VŠ (nástup do 2. ročníku) 
■  velká jistota nalezení zaměstnání (notářská a advokátní kancelář, bankovní 

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

VOŠ SOKratES
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vyšší odborné školy

Kam po maturitě: 
na vyšší odbornou školu

  

Nad rokoskou 111/7 
182 00  Praha 8

Tel.:  284 680 880  
725 196 038

pbvos@pbvos.cz 
studijni@pbvos.cz

www.pbvos.cz 
www.akaz.cz

Škola vznikla v roce 1992 a jejími hlavními partnery jsou Komerční banka, a.s., ČSOb, a.s., VŠlG o.p.s.,  
CZECh nEWS CEntEr a.s., hC Sparta Praha a.s. a řada dalších renomovaných firem.
Nově zrekonstruovaná budova školy, včetně nového vybavení pro moderní způsob výuky, se nachází v malebném 
prostředí Prahy 8, kde mají studenti k dispozici i zahradu. Škola je dobře dopravně dostupná. je vybavena třemi učebnami 
výpočetní techniky a multifunkční jazykovou laboratoří. V ostatních třídách lze při výuce využít dataprojektory, notebooky, 
televize a cD přehrávače. V celé budově funguje připojení k internetu pomocí sítě Wifi. Na škole pracuje fiktivní firma, která 
je zapsána v rejstříku fiktivních firem při Národním ústavu odborného vzdělávání. Škola dále nabízí možnost získání titulu 
bc. zkrácenou formou studia (2 – 3 semestry) v navazujících programech VŠlg. Škola získala od evropské komise oprávnění 
erasmus University charter a může proto v rámci grantu erasmus+ vysílat studenty na studijní pobyty a pracovní stáže. 

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

Název oboru Délka forma
aplikace výpočetní techniky 3 denní
aplikace výpočetní techniky 3 kombinovaná
cestovní ruch 3 denní
cestovní ruch 3 kombinovaná
finanční poradenství 3 denní
finanční poradenství 3 kombinovaná
Personální řízení 3 denní
Personální řízení 3 kombinovaná
žurnalistika a nová média 3 denní
žurnalistika a nová média 3 kombinovaná

ObOrY StUDia (DiS.)

   

komenského 1 
566 19 Vysoké Mýto

Tel.:  465 420 314 

skola@stavebniskola.cz    
www.stavebniskola.cz

Pro absolventy gymnázií a středních odborných škol nabízíme  
studium perspektivního stavebního oboru
36-41-n/03 inžEnÝrSKé StaVitElStVí
se specializací na dopravní 
nebo vodohospodářské stavby
absolvent je připraven k výkonu náročných  
a koncepčních činností na úseku dopravních  
a vodohospodářských staveb.
Profil absolventa lze charakterizovat těmito znaky: 
■  univerzální odborná připravenost v oboru  

inženýrského stavitelství
■  speciální odborná připravenost podle zvoleného zaměření

Součástí studia je problematika katastru nemovitostí a pozemkových úprav, geodézie a stavební ekonomiky. 
S rozšířenou praxí ve 4. a 6. semestru je absolvent výborně připraven pro praxi. hodnocení v průběhu studia  
je prováděno kreditním systémem ecTS (european credit Transfer System). Studium je od září 2014 podpořeno 
nově vybudovanou vodohospodářskou laboratoří v rámci rOP NUTS ii Severovýchod.
Studium je ukončeno absolutoriem, absolvent získá titul Diplomovaný specialista (DiS.) a mezinárodní  
certifikát ieS (international education Society) pro uplatnění v zahraničí.
Propojení s bakalářskými studijními programy fakulty stavební v Ostravě a Dopravní fakulty Pardubice.

Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto

  

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

DeNNí STUDiUM:  
■ DiPlOMOVanÝ ZUbní tEChniK
■ SYStéMOVÝ aDMiniStrátOr it
■  ManaGEMEnt SPOrtOVníCh aKtiVit
■  CEStOVní rUCh
DeNNí a kOMbiNOVaNé STUDiUM: 
■ SOCiální PráCE 
■ DiPlOMOVanÝ OČní OPtiK 
■ bEZPEČnOSt ObYVatElStVa 
Přijímací zkoušky:  
25. června 2015, 25. srpna 2015
Den otevřených dveří:  
22. ledna 2015 a 21. března 2015 
Možnost ubytování v DM.
bližší informace na: www.vosplzen.cz

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

Dny otevřených dveří: 28. 01., 13. 05., 10. 06. , 
dále dle individuální domluvy
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vyšší odborné školy

Vyšší odborná škola zdravotnická
JIHLAVA

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

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

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

Uplatnění absolventů:

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

denní forma vzdělávání
kombinovaná (dálková) forma vzdělávání

DIPLOMOVANÝ FARMACEUTICKÝ ASISTENT
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vyšší odborné školy

 

zátopkova 100/2
160 17 Praha 6

Tel.:  233 017 351 
233 017 315 
737 218 595

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

ŠKOla, SE KtErOU  
najDEtE UPlatnění 
StUDijní ObOr:
ManaGEMEnt SPOrtU
absolutorium: titul DiS.
forma studia: denní a kombinovaná 
kritéria přijetí: bez přijímacích zkoušek,  
podmínkou je ukončené středoškolské vzdělání
roční školné:  
23 000,- kč denní/kombinované studium
Den otevřených dveří:  
Pondělí až pátek od 9 do 15 hodin

Připravujeme studijní obor:
WEllnESS SPECialiSta

 Vyšší odborná škola ČUS

   

alšovo náměstí 75

397 01 Písek

Tel.: 728 731 629

skola@vosr.cz

www.vosr.cz

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

■ Vysoce kvalifikovaní pedagogové, držitelé restaurátorských licencí Mk čr.

■  Praxe v renomovaných institucích v čr  
i eU (UPM, NTM, NPÚ Praha).

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

■  Studující z celé čr i ze zahraničí. jedinečná 
možnost vzdělání ve výjimečných oborech.

Vyšší odborná škola restaurátorská v Písku

    

Purkyňova 12 
746 01 Opava

Tel.: 553 760 500

fax: 553 760 510

info@zemedelka-opava.cz

www.zemedelka-opava.cz

Nabízíme 3letý studijní obor  
rEGiOnální POlitiKa ZEMěDělStVí a VEnKOVa
Tento obor je jediný v čr a je zaměřen na podnikání na venkově 
v rámci členství čr v eU. Při studiu jsou skloubeny ekonomické 
a  právní znalosti, jazykové dovednosti, ochrana krajiny, země-
dělství a obnovitelné zdroje s projekční činností.
V rámci různých projektů škola spolupracuje se Slezskou 
univerzitou v Opavě, VŠb-TU v Ostravě,  Ostravskou univerzitou 
a Mendelovou univerzitou v brně a nabízí možnost vycestování 
na zahraniční stáže do řecka, Španělska, Portugalska nebo holandska.
V areálu je možnost celodenního stravování ve školní jídelně a ubytování na domově mládeže.  
k dispozici je mnoho zájmových kroužků, např. jezdectví, sportovní, aranžování.
Obor připravuje absolventy na funkci nižšího a  středního managementu ve velkých a středních  
podnicích, na řídící funkce v malých firmách a na výkon samostatné práce:
■   v podnicích zemědělské prvovýroby a navazujících odvětvích a službách
■   v soukromém podnikání v zemědělství, údržby venkovského prostoru a souvisejících odvětvích
■   v samosprávě obcí  a v odborech vyšších správních a samosprávních celků (např. životního prostředí)
■   v podnicích zpracovatelského průmyslu
■   v ekologických a krajinářských institucích.

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, p.o.
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vyšší odborné školy

  

T. g. Masaryka 14 
293 80 Mladá boleslav

Tel.:  326 718 055

studijni@oamb.cz

www.oamb.cz

Profilové předměty: finanční řízení, 
účetnictví, právo, cizí jazyk (a, n).
Denní forma studia je tříletá, dálková 
čtyřletá.
Přijímací řízení proběhne ve třech kolech 
bez přijímacích zkoušek.
Přijímáme na základě studijních výsledků 
ve 4. a 3. ročníku SŠ.
Termín podání přihlášek pro 1. kolo  
je 31. 5. 2015.
Do 1. roč. přijmeme 80 studentů denní  
a 40 studentů dálkové formy.
roční školné 3000,- kč.

Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a jazyková škola 
s právem státní jazykové zkoušky, Mladá boleslav

  

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
Přihlášky na fT UTb zlín, kopie na  
VOŠP kroměříž, informace na www.ft.utb.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

Vyšší odborná škola potravinářská, Kroměříž

 

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

3leté - denní vyšší odborné vzdělání 
zakončené absolutoriem 
■ DiPlOMOVaná DEntální hYGiEniStKa 

■ DiPlOMOVanÝ FarMaCEUtiCKÝ aSiStEnt 

■ DiPlOMOVanÝ ZDraVOtní labOrant

■ DiPlOMOVanÝ ZUbní tEChniK 

■ DiPlOMOVanÝ OČní OPtiK 

Podmínky přijetí: maturitní zkouška, zdravotní 
způsobilost, kriteria pro přijímací řízení  
www.szspraha1.cz 
Den otevřených dveří: 16. 3. 2015  
a 15. 4. 2015 od 16:00 hod.  
Přihlášky ke studiu odevzdat: do 31. 5. 2015

Vyšší odborná škola zdravotnická 
a Střední zdravotnická škola, Praha

  

Salmovská 8 
120 00 Praha 2

Tel.:  211 222 440

jabok@jabok.cz

www.jabok.cz

Studijní obor:
SOCiální PEDaGOGiKa a tEOlOGiE
absolvent se stává diplomovaným specialistou 
v oboru sociální pedagogika (DiS.). Ve spolupráci 
s evangelickou teologickou fakultou Uk je možné 
na jaboku studovat také vysokoškolský studijní 
obor Pastorační a sociální práce (bc.). Vysokoškolský 
systém studia, 600 hodin praxe během studia,  
praxe v čr i zahraničí, 2 cizí jazyky. Ubytování 
v budově školy. 
Forma studia: denní a kombinovaná
Délka studia: 3 roky. Školné: 3 500 kč/semestr
PŘihláŠKY: i. kolo: 1. 2. - 14. 5. 2015,  
ii. kolo: 10. 6.  - 15. 8. 2015
PŘijíMaCí POhOVOr: i. kolo: v týdnu od 5. do  
9. 6. 2015, ii. kolo: v týdnu od 24. 8. do 28. 8. 2015.
DnY OtEVŘEnÝCh DVEŘí: 4. 2. 2015 a 25. 3. 2015.

jabOK – Vyšší odborná škola 
sociálně pedagogická a teologická, Praha

 

Slovačíkova 400/1 
197 00 Praha 9 – kbely

Tel.:  286 852 080 
603 286 852

fax: 286 850 188

info@palestra.cz
www.palestra.cz

StUDijní ObOrY:
■  Management sportu
■ Wellness - balneo  
Forma a délka studia:  
denní – 3 roky, dálková – 3,5 roku
Forma ukončení studia, titul: absolutorium, DiS.
Školné:  
23 900,- kč/ rok (Management sportu - denní) 
18 500,- kč/ rok (Management sportu - dálkové)
23 800,- kč/ rok (Wellness - balneo - denní)
18 400 kč/ rok (Wellness - balneo - kombinované)

Podmínky přijetí: ukončené středoškolské  
vzdělání, splnění podmínek přijímacího řízení

termíny přijímacího řízení a dny otevřených 
dveří: 22. 1., 19. 2., 19. 3., 23. 4., 21. 5., 18. 6. 2015

Podrobné informace na www.palestra.cz

akademie tělesné výchovy a sportu PalEStra 
– vyšší odborná škola, spol. s r.o.   

blažejské náměstí 9 
772 00 Olomouc

Tel.: 585 208 813
 
info@dorkas.cz

www.dorkas.cz

Vzdělávací program: 
SOCiální a DiaKOniCKá PráCE
Tříleté denní studium připravující k výkonu 
profese sociálního pracovníka podle zákona 
o sociálních službách.

■  Přijímací řízení probíhá formou  
individuálního pohovoru na základě  
motivačního dopisu.

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

■  absolventi školy mají možnost získat 
v návazném ročním studiu na evangelické 
teologické fakultě Uk bakalářský titul.

■  Týden otevřených dveří: 5. - 6. března 2015

Vyšší odborná škola sociální  
a teologická – Dorkas, Olomouc
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vyšší odborné školy

 

evropská 33  
166 23 Praha 6

Tel.: 233 091 261

info@pedevropska.cz

www.pedevropska.cz

ObOrY VZDělání:
1.  Sociální práce  

a sociální pedagogika 
forma studia – denní, 3 roky

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

termín přijímacího řízení:  
1. kolo: 15. – 19. 6. 2015 
2. kolo: září 2015 – jen pokud nebude po  
1. kole dostatečný počet přijatých uchazečů
Uzávěrka přihlášek: 
1. kolo: 31. 5. 2015 
2. kolo: termín bude upřesněn v září 2015
Školné na školní rok činí 3 000,- kč.

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální

 

Poděbradova 842 
537 60 chrudim iV

Tel.:  469 620 207  
469 620 363

fax: 469 620 207

crzemsk@szes.chrudim.cz
kontakt: p. hrdinová

www.szes.chrudim.cz

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

Uzávěrka přihlášek:  
■ 29. 5. 2015 ■ 31. 7. 2015
Přijímací řízení:  
■ 19. 6. 2015 ■ 18. 8. 2015
Forma a délka studia: denní i dálková - 3 roky
Počet přijímaných: denní 60, dálková 30
Obsah přijímacích zkoušek: test ze základů biO 
a che ve vztahu k oboru
Možnosti uplatnění: ve státních institucích 
ochrany přírody, v chkO čr, jako ekologové 
větších podniků, při údržbě žP, v obnově  
a tvorbě krajiny, v osvětové činnosti.
Ubytování a stravování v sídle školy.
Podrobné informace: www.szes.chrudim.cz

Střední škola zemědělská
a Vyšší odborná škola Chrudim

 

letohradská 1 
170 00 Praha 7 

Tel.:  273 130 240  
603 251 745

  
sekretariat@voscr.cz

www.voscr.cz

PrOČ StUDOVat PráVě  
na tétO ŠKOlE?
■ znalost cizích jazyků je prioritou,  
výběr z 39 jazyků

■  V celé budově je Wi-fi, kreativní komunikace 
přes internet ■ Školné za semestr 12 050,- kč

■ V učebním plánu není matematika
■ Stáže a pobyty v zahraničí
■ Neotřelá a poutavá výuka s notebooky
■ Možnost individuálního vzdělávacího plánu
■ získání Diplomu v aj, europassu
■  Mladé vedení školy s porozuměním pro 

studenty

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

Vyšší odborná škola cestovního ruchu  
a mezinárodního obchodního styku, Praha

  

resslova 440
387 01 Volyně

Tel.  383 372 817 
383 457 010

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

Vzdělávací programy:
tVOrba nábYtKU a DŘEVěné KOnStrUKCE
denní forma 3 roky, dálková forma 4 roky
zaměření po prvním roce společného studia:
1. tvorba nábytku a navrhování interiérů
2. Dřevěné konstrukce a dřevostavby
Možnost souběžného externě distančního 
studia bakalářského programu TU zvolen 
„konstrukce dřevěných staveb a nábytku“.  

níZKOEnErGEtiCKé a PaSiVní ObjEKtY
denní forma – 3 roky
roční školné 3 000,- kč. 

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

Uzávěrka přihlášek: 1. kolo 29. května 2015,  
2. kolo 14. srpna 2015

Vyšší odborná škola  
a Střední průmyslová škola, Volyně

 

kněžskodvorská 33/a
české budějovice

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

sekret@ssvos.cz
www.ssvos.cz

nabíZí: 
Obory vzdělávání VOŠ  
zakončené absolutoriem:

■  ObChODní PODniKání  
- denní studium

■  VEŘEjná SPráVa  
- denní a dálkové studium

■  PráVní aSiStEnCE  
- denní studium

Dny otevřených dveří: 26. 2.  
a 2. 4. 2015 od 8.00 do 15.00 hodin.
termín pro odeslání přihlášek je  
31. května 2015.

Střední škola obchodu, služeb a podnikání  
a Vyšší odborná škola

   

Nám. republiky 3  
779 00 Olomouc

Tel.:  585 209 020 
585 209 025

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

Vzdělávací programy:
CharitatiVní a SOCiální PráCE
forma studia: denní i kombinovaná, 3 roky
SOCiální a hUManitární PráCE
forma studia: denní, 3 roky

termíny přijímacího řízení: 
1. kolo: 2. 6. – 4. 6. 2015
2. kolo (dodatečné): 25. – 26. 8. 2015
Uzávěrka přihlášek:
1. kolo: do 30. 4. 2015 
2. kolo: do 31. 7. 2015
Oba obory lze souběžně studovat v rámci 
vysokoškolského bakalářského studia 
na cyrilometodějské teologické fakultě 
Univerzity Palackého v Olomouci,  
více informací na http://www.upol.cz.

CaritaS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc

 

Na chodovci 2700/54  
141 00 Praha 4

Tel.:  775 554 635 
602 796 171

info@skolamedea.cz

www.skolamedea.cz

MátE ZájEM StUDOVat na MODErní ŠKOlE  
S DlOUhOlEtOU traDiCí?
Pak se těšíme právě na Vás!
Uchazeče přijímáme bez PřijíMacích zkOUŠek  
do následujících oborů: 
■ DiPlOMOVaNá VŠeObecNá SeSTra
■  DiPlOMOVaNý zDraVOTNický záchraNář
■ DiPlOMOVaNý NUTričNí TeraPeUT
nabízíme obory v 3,5leté kombinované i 3leté 
denní formě studia
chcete-li být prospěšní svému okolí, získat prestižní 
zaměstnání, titul DiS., studovat v příjemném pro-
středí a získat nejen poznatky z oboru, ale i spoustu 
zážitků ze zdravotnických akcí, neváhejte zavolat 
a informovat se. Stejně tak naleznete veškeré 
informace na našich webových stránkách.

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

jana Maláta 1869
504 01 Nový bydžov

Tel.: 495 490 353
fax: 495 493 347 

reditel@sosnb.cz
www.sosnb.cz

ObOr:  
EKOnOMiKa a PODniKání
VZDěláVaCí PrOGraM:  
ÚČEtniCtVí a Daně (63-41-n/22)
absolventi získají titul DiS. – diplomovaný 
specialista v oboru účetnictví a daně
Forma studia: denní (3 roky)
Školné na školní rok: 3 000 kč
Možnost ubytování na DM
1. kolo přijímacích zkoušek:  
denní studium - 23. 6. 2015
je zajištěna prostupnost na veřejné  
i soukromé vysoké školy.

Vyšší odborná škola  
a Střední odborná škola, nový bydžov
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vyšší odborné školy

    

kollárova 5 
186 00  Praha 8 – karlín

Tel.:   222 333 311 
222 314 469

www.kollarovka.cz

Studium je denní tříleté, zaměřené na firemní ekonomiku  
a praxi. již od 2. roč. se střídají bloky výuky a praxí ve 
firmách. Většina odborných předmětů je vyučována v aj, 
druhým cizím jazykem je němčina nebo španělština. 
absolvent získá nejen výbornou znalost cizích jazyků,  
ale i odbornou praxi a často i zaměstnání ve firmě, kde 
v rámci studia pracoval. Předpokladem přijetí je maturitní 
zkouška a dobrá znalost aj. Přijímací zkoušky 2015  
proběhnou formou osobního pohovoru a testu z aj.

Škola má dvacetiletou tradici a spolupracuje s partnerskými školami v Dánsku. Praxe probíhá v řadě 
zajímavých firem (kühne + Nagel, Delor international, bosch, Mercedes-benz financial Services,  
Warner bros. entertainment, Wincor Nixdorf a mnoho dalších).
Výborné vybavení školy (Wifi v celé budově, interaktivní a počítačové učebny, klubovna, posilovna, 
lezecká stěna, stánky s občerstvením), velmi dobrá dopravní dostupnost (metro b - křižíkova,  
c - florenc, tram. 3 a 8).

Přihlášky: do 31. 5. 2015
Přijímačky: 22. 6. 2015

Karlínská obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická 

 

karoliny Světlé 135
280 50 kolín 

Tel.:   321 720 236

sekretariat@zdravotka.cz

www.zdravotka.cz

POSkyTUje VzDěláVáNí V ObOrU 

DiPlOMOVanÝ  
FarMaCEUtiCKÝ  
aSiStEnt
Denní tříletá forma, ukončená  
absolutoriem, absolvent získá titul DiS.

Poplatek: 3 000,- kč/rok

Škola poskytuje ubytování  
(700,-kč/měsíc)

Den otevřených dveří: 2. 3. 2015,  
12 – 16 hod. nebo kdykoliv po domluvě

Střední zdravotnická škola  
a Vyšší odborná škola zdravotnická Kolín

    

komenského nám. 22  
570 12 litomyšl

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

vospspgs@vospspgs.cz
www.vospspgs.cz

Vyšší odborná škola nabízí denní  
i dálkové studium
■ UČitEl/Ka MatEŘSKé ŠKOlY
■ VYChOVatEl/Ka 
■  VYChOVatEl/Ka PrO POStižEné 

jEDinCE
Podrobné informace: www.vospspgs.cz
termíny uzávěrky přihlášek:  
do 31. 5. 2015 – 1. kolo, 
do 16. 8. 2015 – další kolo 
termíny přijímacího řízení:  
16. – 17. 6. 2015 – 1. kolo, 27. 8. 2015  
a 29. 9. 2015 (další kola, pokud počet přijatých 
studentů nebude dostačující)
Den otevřených dveří: 
10. 4. 2015 od 10.00 do 15.00 hodin

Vyšší odborná škola pedagogická
a Střední pedagogická škola, litomyšl

      

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

603 836 149

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

■ hErECtVí a MODErOVání
hlavním studijním oborem je herectví a mo-
derování. Vyučují zde renomovaní čeští herci 
a režiséři, například jaromíra Mílová, jaroslava 
Tvrzníková, Tomáš Petřík, kristýna frejová, Ondřej 
Pavelka, David Vejražka, karel kříž, jiří fréhar, aleš 
bergman, Otakar kosek, Martin Vokoun.

■ hErECtVí S lOUtKOU
hlavním oborem je herectví s loutkou ve všech 
formách a stylech, které tento obor nabízí. 
Pedagogy jsou známí loutkáři, například hana 
zezulová, karel Vostárek, Marie Míková nebo alica 
Dubská.

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

Vyšší odborná škola herecká, s.r.o.    

zahradní 249  
383 22 Prachatice

Tel.:  388 312 214 
388 318 896

vosspt@seznam.cz 
www.spgspt.cz

Vzdělávací program VOŠ: 

SOCiální PráCE  
– denní 3 leté a dálkové 3,5 leté studium 
zakončené absolutoriem
Přijímací řízení: proběhne bez přijímacích 
zkoušek na základě dodaných materiálů  
o prospěchu a sociálních aktivitách (blíže  
www.spgspt.cz), 1. kolo – 18. 6. 2015,  
2. kolo – 26. 8. 2015

absolvent se stává diplomovaným  
specialistou v oboru sociální práce (DiS.)  
a má možnost uplatnění v sociálních  
službách ve veřejnoprávních  
i soukromoprávních institucích. 

Škola disponuje vlastní ubytovací kapacitou.

Vyšší odborná škola sociální  
a Střední pedagogická škola Prachatice

 
■ Přes 450 aktualizovaných  
oborů  ■ Přehledné vyhledávání 
■ informace o školném ■ náplně 
přijímaček ■ Užitečné články – 
informace o zkráceném studiu, dvojích titulech, studiu při zaměstnání ■ Orientační 
termíny přihlášek a zkoušek ■ K dispozici také v rámci aplikace adresář škol pro 
tablety  a chytré telefony – stahujte zdarma!
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vyšší odborné školy

  

Na Příkopě 16
110 00  Praha 1

Tel.: 224 094 459

kancelar@vosaspsekrizik.cz

www.vosaspsekrizik.cz

Vzdělávací program:

26-41-n/02 SilnOPrOUDá 
ElEKtrOtEChniKa
■  Studium je určeno maturantům  

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

rotechnické střední škole, mohou 
nastoupit do vyššího ročníku. 

■  První kolo přijímacího řízení se koná  
dne 17. 6. 2015. 

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

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

 

Přemysla Otakara ii. 938  
286 14 čáslav

Tel.:  327 312 611 
739 053 610

 
sekretar@sps-caslav.cz

www.sps-caslav.cz

Studijní obor: 
VÝrObní a ŘíDíCí SYStéMY PODniKU 
zaměření oboru: 
EKOnOMiCKé s profilací Management a perso-
nalistika nebo Účetnictví a finance podniku 
tEChniCKé s profilací řízení jakosti  
a metrologie nebo Údržba a servis techniky
Forma studia:  
tříleté denní, tříleté kombinované studium
Den otevřených dveří: 25. 3. 2015 od 10:00 do 
16:00 hodin
termín podání přihlášek: do 31. 5 .2015 (i. kolo 
přijímacího řízení) a do 31. 7. 2015 (ii.kolo)
Přijímací řízení formou pohovoru.
Škola dále poskytuje služby vlastní jídelny, 
domova mládeže a školní knihovny.

Vyšší odborná škola Čáslav
VOŠ, SPŠ a Oa Čáslav

 

Senovážné náměstí 12
370 01 české budějovice

Tel.:  studijní oddělení 
387 788 117

 
jjenickova@skolacrcb.cz
www.skolacrcb.cz

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

Uzávěrka přihlášek: 
pro 1. kolo do 31. 5. 2015,  
pro 2. kolo v první části letních prázdnin
Domov mládeže, školní jídelna
roční školné:  4 000,– kč ve dvou splátkách

Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, 
České budějovice

 

jablonského 333  
170 00 Praha 7

Tel.: 266 710 944

vosonspso@vosonspso.cz
www.vosonspso.cz

Pro absolventy střední školy s maturitou  
otevíráme ve školním roce 2015/2016  

UMělECKÝ ObOr

ODěVní náVrháŘStVí 
82 - 41 – n/08
■ tříletá vyšší odborná škola
■ pouze denní forma studia 
■ školné 5000,- kč ročně
■  studium je ukončeno absolutoriem  

s titulem  DiS.
Přihlášky pro studium VOŠ  
doručit do 30. 5. 2015 
Přijímací zkoušky:  11. – 12. červen 2015
Dny otevřených dveří VOŠ: úterý 10. února 
2015, čtvrtek 16. dubna 2015 od 14.- 17. hod

Vyšší odborná škola oděvního návrhářství  
a Střední průmyslová škola oděvní, Praha 

 

Hybešova 53  
680 01 Boskovice

Tel.: 511 123 101

Fax: 516 455 083

   
skola@vassboskovice.eu

www.vassboskovice.cz

Vyšší odborné studium - denní forma
63-41-n/18 EKOnOMiKa a PODniKání 
se zaměřeními: finanční řízení podniku 
  Daňové poradenství
63-43-n/13 FinanČniCtVí  
 a banKOVniCtVí
65-43-n/01 CEStOVní rUCh
53-41-n/11 DiPlOMOVaná VŠEObECná  
 SEStra
Den otevřených dveří: 9. 4. 2015
Přihlášky na 1. kolo do 31. 5. 2015  
Přijímací řízení – 1. kolo 25. 6. 2015  
(bez přijímacích zkoušek)
jedno z hlavních kritérií Př je průměrný prospěch 
jednotlivých ročníků SŠ.

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická 
a Střední škola, boskovice, hybešova 53

 

erbenova 184  
34401 Domažlice

Tel.:  379 724 581
fax: 379 722 346

vos-oa-szs@ekodom.cz

www.oadomazlice.cz

VOŠ – vzdělávací program: 
75-32-n/01 Sociální práce
obor vzdělání:  
Sociální práce a sociální pedagogika
3 letý (denní forma) a 3,5 letý (dálková forma) 
akreditovaný obor VOŠ pro uchazeče s maturitou
Přijímací řízení: 23. 6. 2015
Přihlášky: zasílejte na adresu školy do konce 
května 2015 (s úředně ověřenou kopií  
maturitního vysvědčení)
Školné: 3 000,- kč/rok
Ubytování: po-pá 1 100,- kč/měsíc

Den otevřených dveří: 18. 2. 2015  
od 10:00 do 17:00 v budově školy  
v erbenově ul. 184, Domažlice 

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie  
a Střední zdravotnická škola Domažlice

  

Palackého 1380/19
750 02 Přerov i – Město
Tel./fax:  581 218 018 

724 080 017
vosz@sszprerov.cz
www.sszprerov.cz
www.zivka.cz

MODErní ŠKOla  
S DlOUhOlEtOU traDiCí 
DEnní VZDěláVání:
■ bezpečnost práce a krizové řízení
■ Dopravní a spediční činnost
■ finanční řízení
■ Marketing  
DálKOVé VZDěláVání:
■ Sociálně právní činnost
■ Marketing
hodnocení čŠi nadprůměrné
Možnost zahraničních stáží (eraSMUS+)
Den otevřených dveří: 14. 1. 2015, 18. 2. 2015
bez PřijíMacích zkOUŠek

Vyšší odborná škola živnostenská Přerov, s.r.o.

■ nEjVětŠí   
■  nEjlEPŠí  ■  StahUj

24 000 prací ke stažení
8 000 prací zdarma

Maturitní otázky, čtenářské deníky,  
seminárky
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www.esl-jazykovky.cz

ESL - Praha  
t  +420 222 251 500 e info@esl-jazykovky.cz

Jazykové kurzy v zahraničí 
okolo celého světa

Více než 20 jazyků na 5 světadílech

Kam po maturitě: 
na jazykové pomaturitní 
studium
■  minimálně 4 vyučovací hodiny  

(délka 1 hodiny min. 45 minut) 5 dní v týdnu pro 1 jazyk
■  maximální počet studentů kurzu nebo společné  

hodiny je 18
■  trvání po dobu celého školního roku (od září do konce 

června)
■  jazyková škola musí mít akreditaci MŠMT
■  studium musíte zahájit do konce kalendářního roku 

v roce, kdy jste vykonali první maturitní zkoušku nebo 
absolutorium v konzervatoři

Zdroj: Vyhláška 19/2014 Sb., zákon 117/1995 Sb. v platném znění

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

Italsko-český slovník (LEDA) 
Cena: 489 Kč (běžná cena 599 Kč)

Rusko-český / česko-ruský slovník (LEDA) 
Cena: 787 Kč (běžná cena 899 Kč)

Španělsko-český a česko-španělský slovník (LEDA)  
Cena: 629 Kč (běžná cena 790 Kč)

Francouzsko - český česko - francouzský slovník (LEDA)                  
Cena: 613 Kč (běžná cena 790 Kč

Japonsko - český slovník (LEDA)                  
Cena: 519 Kč (běžná cena 699 Kč)

Čínsko-český a česko-čínský slovník (LEDA)        
Cena: 605 Kč (běžná cena 899 Kč)

Italsko-český a česko-italský slovník (LEDA)  
Cena: 402 Kč (běžná cena 599 Kč)

Německo-český česko-německý kapesní slovník 
(LINGEA)             
Cena: 109 Kč (běžná cena 159 Kč)

Španělsko-český a česko-španělský kapesní slovník 
(LINGEA)             
Cena: 109 Kč (běžná cena 250 Kč)

Velký německo-český slovník - 2 svazky A/L,M/Ž 
(LEDA)                  
Cena: 798 Kč (běžná cena 1 190 Kč)

Česko-portugalský slovník (LEDA)                  
Cena: 624 Kč (běžná cena 799 Kč)

Francouzsko-český česko-francouzský praktický 
slovník (LINGEA)             
Cena: 355 Kč (běžná cena 390 Kč)

Nizozemsko-český slovník (LEDA)  
Cena: 599 Kč (běžná cena 949 Kč)

usnadněte si Cestu do zahraničí, 
přípravu na maturitu, přijímačky 
nebo jazykové zkoušky  
s našimi slovníky. Celou nabídku 
aktuálníCh slev najdete na 
www.kampomaturite.Cz/
knihy-ve-velke-sleve/
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www.esl-jazykovky.cz

ESL - Praha  
t  +420 222 251 500 e info@esl-jazykovky.cz

Jazykové kurzy v zahraničí 
okolo celého světa

Více než 20 jazyků na 5 světadílech

 

Tuklatská 3, 100 00 Praha-Strašnice
Tel.: 274 776 256, 724 173 829
info@bi.cz, www.bi.cz

pomaturitní studium anGličtiny, němčiny, FranCouzštiny či španělštiny,

jeden jazyk či kombinace s dalším doplňkovým: aj, nj, šj, rj, ij
(ve vyhl. mšmt: statut studenta pro rok 2015/16)

bohemia institut ... škola pro život ... specialista na pomaturitní vzdělávání

jednoleté intenzivní denní studium 
■ pro maturanty i další zájemce ■ všechny pokročilosti ■ statut 
studenta – letošní maturanti ■ finanční dotace – „starší zájemci“ ■ 
výborní, dynamičtí čeští a zahraniční lektoři – vždy kombinace pouze 
profesionálních lektorů  ■ vyvážená výuka s důrazem na skutečný jazy-
kový pokrok - gramatika, konverzace, reálie i základy profesního jazyka

výuka v moderníCh učebnáCh blízko metra
■ vše „pod jednou střechou“ –  kompletně vybavené vzdělávací 
centrum, kanceláře i učebny na jedné adrese ■ multimediální vybavení 
učeben, internetová studovna, kopírka, občerstvení ■ snadné parková-
ní u objektu

mezinárodní zkoušky, CertiFikáty, státniCe
■ cílená příprava na státnice a mezinárodní certifikáty – vynikající 
úspěšnost našich absolventů ■ mezinárodní certifikace studia IES 
(London) ■ konzultace, předtesty a registrace ke zkouškám ZDARMA

studentský servis, výhody, služby zdarma
■ splátky školného bez navýšení ceny ■ bezplatná ukázková hodina 
zdarma ■ kurz literatury, kurzy přípravy na VŠ, literární soutěže  
■ výlety do hor, Velké Británie, Francie, Německa, hudební večery  
a studentské párty ■ studijní pobyty v zahraničí ■ ISIC karta,  
ubytování pro mimopražské

zvýhodněné studijní kombinaCe  
– sleva 3000,- kč (kombinace s jazykovým studiem)
■ MŠMT akreditované rekvalifikace – MANAGEMENT, OBSLUHA PC
■ 2-3 semestry, pouze 1-2x týdně odpoledne
■ mezinárodní certifikáty IES
■  moduly: právo, psychologie, personalistika, marketing, finanční trhy, 

ekonomika, účetnictví,...

 člen ajša (Asociace jazykových škol a agentur)
člen aivd (Asociace institucí vzdělávání dospělých)

certifikace kvality bureau veritas a ies (International  
Education Society, London)

 testovací centrum mezinárodních zkoušek ets

...již 23 let mluvíme... společnou řečí... www.bi.cz

sleva při závazné reGistraCi s tímto inzerátem  
do 28. 2.: 6000,- kč, do 30. 4.: 5000,- kč, do 31. 5.: 4000,- kč, do 30.6.: 3000,- kč.  
NIC NERISKUJETE - školné Vám vracíme při přijetí na VŠ na základě smlouvy!
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POMATURITNÍ
STUDIUM

•	garance	otevření	kurzu	–	v	AJ	nejméně	pro	4	pokročilosti
•	akreditované	vzdělávací	a	zkouškové	centrum	CAMBRIDGE	
ENGLISH	a	City	&	Guilds	–	zkoušky	vykonáte	přímo	na	naší	škole
•	příznivá	cena	a	navíc	učebnice	a	e–learning	na	celý	rok	zdarma

www.akcent.cz

Pomaturitní 
studium
  angličtiny
ukončené cambridgeskou zkouškou  

učebny: Bítovská 3, Praha 4 
telefon: +420 261 261 638 
e-mail: akcent@akcent.cz

 

 

  

 

 

  

 

2015
2016

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

výuka 10 měsíců, 20 hodin týdně
zkoušky KET, PET, FCE, CAE, CPE dle dosažené úrovně
zahrnuje 100% ceny za 1. zkoušku v daném školním roce
zahrnuje 50% ceny za 2. zkoušku v témže roce  

     čínštiny
VYHRAJ SVOU VSTUPENKU

DO SVĚTA

Splň si sen a vyhraj studijní pobyt v cizině
3 týdny 3 světové metropole

EF Education First s.r.o.
Vodičkova 26
110 00 Praha 1
Tel.: 296 333 810
email: ef.czech@ef.com

www.ef.com

International Language Centers
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JAZYKOVÉ, PRACOVNÍ A AU PAIR POBYTY V ZAHRANIČÍ

Jazykové pobyty
• pro začátečníky i pokročilé
•  krátkodobé i dlouhodobé,
   s možností práce
•  vyšší odborné školy 

a univerzity

Pracovní pobyty
•  krátkodobé, dlouhodobé
•  Evropa, USA, Kanada 

a Nový Zéland
•  gastronomie a hotelnictví, 

kempy, stáže
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