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Budoucnost má vejšku
VYSOKÁ ŠKOLA MANAŽERSKÉ INFORMATIKY A EKONOMIKY
VZDĚLÁNÍ – PARTNERSTVÍ – ÚSPĚCH

www.vsmie.cz
Myslíte si, že se bez VŠ vzdělání stanete manažerem,
nebo ředitelem významné společnosti?
Naši absolventi získávají práci v takových firmách, jako jsou IBM,
KB, HP, PRE a dalších…

Proč studovat právě u nás?
•
•
•

Jaké obory vyučujeme?
Nabízíme tříleté bakalářské studium ve dvou základních oborech:
•
•

•

Aplikovaná informatika
• Management ICT
• Informační technologie
Manažerská ekonomika

Vyučujeme jen obory, ve kterých jsme nejlepší.
Našimi partnery jsou významné mezinárodní firmy, jako např.
Komerční banka, Hewlett-Packard, IBM apod.
Dáváme studentům k dispozici
špičkovou výukovou techniku (PC
tablet HP) za 99,- Kč.
Student může při studiu získat ještě
mezinárodní IT certifikace, např.
v rámci Cisco Academy, nebo IT
Academy od společnosti Microsoft.

Opravdu chcete dělat přijímačky?
Mimo to poskytujeme možnost studia v několika renomovaných
firemních vzdělávacích programech, např. Cisco Academy, Microsoft IT Academy či celoevropském vzdělávacím programu ECDL.

Jste si jisti, že bez potřebného vzdělání budete vydělávat 70, nebo 100 tisíc měsíčně?
Naši studenti po ukončení studia vydělávají v průměru o 100 %
víc, než kdyby u nás nestudovali.

Nové studenty u nás nečeká nic jiného než přijímací pohovor, ve
kterém zjišťujeme zájem o studium.

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky
Vltavská 585/14, 150 00 Praha 5
tel.: 251 512 231, bezplatná linka 800 555 808
...více informací na straně 24
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Studenti, výchovní poradci,
učitelé, rodiče!
Také v tomto školním roce jsme pro vás připravili dvě
čísla časopisu Kam po maturitě. V prvním čísle, které
držíte právě v ruce, vám přinášíme zajímavý rozhovor
s ministryní školství nejen o nové maturitě, přijímacích
zkouškách a kvalitě soukromých vysokých škol. Dále
v tomto čísle najdete kompletní adresáře všech vysokých
a vyšších škol. V podrobných prezentacích se vám představí 28 vysokých škol a více než 16 vyšších odborných škol.
Upozorníme vás také na nové učebnice a přípravné kurzy
k přijímacím zkouškám a maturitě. A připravili jsme pro
vás i zajímavou soutěž o hodnotné věcné ceny. Jeden
z vás určitě zažije neuvěřitelný pocit při (tandemovém)
seskoku padákem, který je hlavní cenou soutěže. Navíc
každý soutěžící, který vyplní dotazník na straně 32, získává
slevu na učebnice z našeho internetového knihkupectví.
V druhém čísle (leden/únor 2008) najdete podrobné
prezentace dalších vysokých a vyšších odborných
škol. Speciálním bonusem bude aktualizovaný plakát
A3 s mapou všech vysokých škol v České republice.
Budete si moci udělat představu, které vysoké školy
jsou ve vašem okolí, jak daleko od svého bydliště
budete studovat a také zjistíte, kolik nových škol
vzniklo. Připravujeme další zajímavé rozhovory. Zajímáli vás nějaké konkrétní téma, o kterém byste rádi
věděli více, napište si o něj, rádi ho pro vás připravíme.
Víme, že poslední rok vašeho středoškolského studia
je jedním z nejtěžších. Musíte se rozhodnout kam
po škole, vybrat tu správnou, podat včas přihlášky,
učit se k maturitě a hlavně se začít připravovat na
přijímací zkoušky. Přinášíme vám tipy, jak vše zvládnout
k vaší spokojenosti. Věříme, že vám v rozhodování
alespoň trochu pomůžeme. Budete-li mít nějaké
konkrétní dotazy, neváhejte nás kontaktovat emailem,
telefonicky, přes Skype, ICQ nebo nás osobně navštivte.

Je mnoho cest.
Zvolte si tu svou!
Přeji vám krásný
podzim,

Jiří Kadlec
šéfredaktor, poradce ve vzdělávání

WWW

Všechny články v rozšířené a pravidelně aktualizované podobě najdete
na Casopis.KamPoMaturite.cz

NAPIŠTE NÁM, O ČEM BYSTE SI
CHTĚLI PŘEČÍST PŘÍŠTĚ !
Casopis@KamPoMaturite.cz
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KAM PO MATURITĚ

Maturita
je pro studenta jako rozcestí
Chtěli bychom vás seznámit se všemi
možnostmi „pomaturitního“ vývoje a pomoci
vám situaci trochu zpřehlednit. Projdeme
s vámi nabízené alternativy, upozorníme vás
na jejich přednosti a možná úskalí. Vaší
(ne)výhodou je opravdu široký a pestrý výběr
možností uplatnění po maturitě.

1. Veřejné vysoké školy a univerzity
VÝHODY: Nejvyšší možné vzdělání vám umožní lepší uplatnění,
vyšší výdělky a nejmenší riziko nezaměstnanosti. Můžete
si vybrat mezi bakalářským či magisterským studiem. Na západě
rozšířenější bakalářské studium poskytuje výhodu v kratší době
studia, je ukončené vysokoškolským titulem. Po jeho absolvování
máte možnost změnit obor, fakultu nebo i školu pro případné
navazující magisterské studium. Dlouhé prázdniny, studentský
život a šest let studia bez školného.
NEVÝHODY: Několik let intenzivního studia, obtížné zkouškové
období, výdaje za studijní materiály a omezené možnosti
výdělku. U velkých oborů budete studovat ve velkých skupinách
a při zápisu na některé žádané předměty svádíte souboje
s ostatními.
2. Soukromé vysoké školy
VÝHODY: Soukromé vysoké školy nabízejí atraktivními obory,
možnost dokončit studium i v zahraničí. Kvalitní soukromé
školy nabízejí vyšší standard vyučování a modernější učebny
v porovnání s průměrem veřejných škol. Některé soukromé
školy vyučují v cizím jazyce (většinou angličtině) a získaný titul
uznávají partnerské zahraniční univerzity. U většiny škol nejsou
přijímací zkoušky příliš obtížné nebo nejsou vůbec. V ročníku
jsou menší skupiny studentů. Soukromé vysoké školy se snaží
propojit výuku s praxí nebo jsou přímo založeny firmami, které
potřebují vychovat dostatek odborníků v jejich oboru.
NEVÝHODY: Studium na soukromých vysokých školách je placené.
Některé školy nenabízejí navazující magisterské studium.
Soukromé školy mají zatím menší prestiž u zaměstnavatelů.

5. Nulté ročníky, pomaturitní a rekvalifikační kurzy
VÝHODY: Výborná příprava na přijímací zkoušky. Získáte nové
odborné vědomosti, blíže poznáte zvolený studijní obor a budete
se moci rozhodnout, jestli jej na dané škole opravdu chcete
studovat. Vysoké školy, které otevírají své nulté ročníky, nabízejí
možnost požádat po úspěšných přijímačkách o uznání zkoušek
složených v nulťáku. Nejširší nabídku nultých ročníků nabízejí
vzdělávací agentury. Na závěr kurzu obvykle obdržíte certifikát
o jeho absolvování, který vám může pomoci u přijímacích zkoušek.
Lze kombinovat se studiem cizích jazyků.
NEVÝHODY: Otevírá je pouze málo škol a jsou vždy placené.
6. Studium v zahraničí
VÝHODY: Po vstupu do EU platí pro Čechy stejné podmínky
na evropských vysokých školách jako pro domácí studenty. K přijetí
potřebujete složit přijímací zkoušky, případně uhradit školné.
Některé státy mají studium bezplatné, např. Německo a Rakousko.
Naučíte se výborně cizí jazyk, získáte zahraniční zkušenosti
a budete na trhu práce něčím vyjímeční. Většina studentů jede
studovat do zahraničí až z české vysoké školy v rámci projektu
Erasmus.
NEVÝHODY: Vyšší životní náklady. Na prestižních školách se platí
deseti- až statisícové školné. Zahraniční univerzita není zárukou
kvality, je nutné si školu předem důkladně prověřit. Odloučení
od rodiny a kamarádů.
7. Práce v zahraničí (au-pair, work and travel, jiné)
VÝHODY: Naučíte se výborně světový jazyk. Kromě tradičních aupair můžete dnes v cizině pracovat i v mnoha jiných profesích.
V rámci EU můžete legálně pracovat např. ve Velké Británii, Irsku
a Švédsku. Zajímavou příležitostí jsou různé charitativní organizace,
kde zájemci většinou pracují pouze za ubytování a stravu.
NEVÝHODY: Většinou máte tolik práce, že se nestíháte připravovat
na další přijímačky. Málokdy si přivezete nějaké větší peníze,
protože je utratíte za cestování nebo za vyšší životní náklady.
8. Nastoupit do práce
VÝHODY: Vyděláváte peníze, získáváte zkušenosti, praxi a kontakty.
Jste nezávislí na rodičích.
NEVÝHODY: Hůře se vrátíte ke studiu. Bez vzdělání jsou vaše
možnosti v kariéře omezené.

3. Vyšší odborné školy
VÝHODY: Velká nabídka vyšších odborných škol, které poskytují
praktické vzdělání a zajímavé studijní obory. Snazší přijímací
řízení než u VŠ. Přihlášky můžete podávat do konce dubna, ale
lze se na ně dostat ještě v 2. a 3. kole přijímacího řízení (červenec
- srpen). Velkou výhodou „vošek“ je praxe jako součást studia.
Po absolutoriu získáte titul diplomovaný specialista (Dis). Nově
můžete u některých „vošek“ pokračovat v bakalářském studiu.
NEVÝHODY: Horší renomé než vysoké školy, vzdělání je nižší než
vysokoškolské. Titul Dis je málo známý.
4. Kurzy pomaturitního studia jazyků
VÝHODY: Naučíte se jeden nebo i dva světové jazyky.
Na závěr studia můžete složit mezinárodní jazykové zkoušky
nebo státní jazykovou zkoušku. Do jednoho roku po maturitě
zůstává studentům pomaturitních jazykových kurzů status
studenta a stát za ně platí zdravotní a sociální pojištění. Kurzy
zaberou většinou jen dvacet hodin týdně. Studovat můžete
i v odpoledních hodinách po práci.
NEVÝHODY: Věnujete se jen studiu jazyků. Cena kurzu je přes
25 000 Kč.

DIOGENÉS ze
Sinópy

Vzdělání přináší mladým lidem umírněnost, starým útěchu,
chudým bohatství a bohatým ozdobu.
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Jak si vybrat vysokou školu
Máte před sebou ještě poslední ročník střední
školy a začínáte se zabývat otázkou, co dál?
Vysokou školu vybírejte podle toho, co vás
nejvíc baví, zajímá a čím se chcete zabývat
i v budoucnu – zvažte perspektivu budoucího
povolání. Maturitní předměty si zvolte tak,
aby učení bylo efektivní zároveň i na přijímací
zkoušky.
Vysokou školu si můžete vybrat státní nebo soukromou.
Na státních školách jsou přijímací zkoušky obtížnější. V dnešní
době má však každý student dostatek možností a informací
k perfektní přípravě – školy zveřejňují informace o přijímacím
řízení na internetu, pro každý obor existují učebnice a cvičebnice,
přípravné kurzy, nulté ročníky. Na soukromých vysokých školách
jsou přijímací zkoušky mnohem snadnější nebo nejsou vůbec,
školy přijímají vícekrát ročně, platí se však školné. Na většinu
vysokých škol se podávají přihlášky do konce února (pokud
se dělají talentové zkoušky, podávají se přihlášky dříve).
Podrobné informace o přijímacím řízení zjistíte v adresáři
vysokých škol www.vysokeskoly.com nebo přímo na webových
stránkách školy. Kromě klasického papírového formuláře
dnes mnoho škol nabízí již i internetovou přihlášku. Poplatek
za přihlášku se pohybuje kolem 500 Kč a platí se za každou
podanou přihlášku. Za internetovou bývá poplatek nižší.

podklady zaměřené na konkrétní fakultu nebo obor (např. „Jak
se dostat na právnické fakulty“). Všechny podklady najdete také
na adrese casopis.kampomaturite.cz.
Trendem poslední doby jsou jednoleté přípravné kurzy typu
nultých ročníků, které začínají v říjnu nebo listopadu. Kromě
těchto kurzů existují i kurzy kratší, např. semestrální, měsíční
apod. Uchazeči, kteří absolvovali přípravný kurz, mají statisticky
vyšší úspěšnost u přijímacích zkoušek.
Doporučujeme se nad výběrem školy opravdu zamyslet
a získat si maximum informací o konkrétní škole, fakultě, oboru,
porovnávat jednotlivé fakulty. Je to důležité rozhodnutí, které
ovlivní váš další život.

S výběrem vhodné školy vám také pomohou výchovní poradci
z řad učitelů na vaší střední škole, kteří mají přehled
o možnostech studia. Nevíte-li si přesto rady, můžete
se obrátit také na pedagogicko-psychologické poradny, Ústav
pro informace ve vzdělávání (www.uiv.cz) nebo na vzdělávací
agenturu AMOS, která poskytuje zdarma poradenství a databázi
přijímacích testů z minulých let. Na vyžádání zasílá emailem
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6 rad, jak se připravit na přijímací zkoušky

tip!

4) Spočítejte si, kolik dnů máte do přijímacích zkoušek
a rozvrhněte si podle toho svou přípravu. I na poslední chvíli
se můžete hodně naučit, ale musíte se učit systematicky
a efektivně. Existují např. i intenzivní přípravné kurzy těsně
před přijímacím řízením a podklady k přijímacím zkouškám
na letošní přijímací zkoušky PF UK, PA ČR, VŠE 2007.

1) Zjistěte si všechny dostupné informace o přijímacím
řízení: jeho strukturu, organizaci, atmosféru; bodování
přijímacího testu, možnost získání bonusových bodů např.
za maturitu s vyznamenáním, státnice z cizích jazyků, praxi.
Podrobně si přečtěte pokyny děkana k přijímacím zkouškám!
2) Sežeňte si přijímací testy z minulých let: některé vysoké
školy je zveřejňují na svých internetových stránkách; spousty
přijímacích testů shromažďují vzdělávací portály, např.
www.KamPoMaturite.cz/testy; vycházejí v učebnicích
k přijímacím zkouškám nebo se dají zakoupit přímo na vysoké
škole, např. 1. LF UK prodává své testy z biologie, chemie,
fyziky.
3) Vyzpovídejte kamarády, kteří už na přijímacích zkouškách
byli. Rovněž si vyměňujte informace se spolužáky, kteří
se připravují na stejné přijímací zkoušky.

5) Psychicky se připravte na den „D“. Přijímací zkoušky jsou
hlavně spojeny s velkým stresem, který může zásadně ovlivnit
váš výkon. Mezi hlavní stresové faktory patří:
a. Strach z neúspěchu: Pokud budete vědět, jak testy vypadají
a jak jste se připravovali, pak lépe odhadnete i své šance
na úspěch. Myslete na to, že nepřijetí ještě neznamená ztracený
rok, protože ho můžete využít k pomaturitnímu, zahraničnímu,
jazykovému studiu nebo praxi.
b. Neznámé prostředí: Může způsobit velkou ztrátu času,
a tedy i nervů. Zajděte se podívat do školy, kde se budou konat
přijímací zkoušky, případně si školu vyhledejte na mapě, zjistěte
si předem dopravní spojení a dostavte se s předstihem.
c. Časový limit: Spousta studentů pod časovým stresem podává
o hodně horší výkony, přitom je velice jednoduché se na časový
limit připravit. Stačí si doma se stopkami vyzkoušet dvě, tři
varianty přijímacích testů nanečisto a dodržet přesně časovou
dotaci na test!
6) Připravte se na nejkritičtější den před přijímací zkouškou.
Psychologové obvykle zmiňují radu „neučte se den před testem,
abyste nezjistili, že něco neumíte, a tím si ještě více uškodili“.
Na druhou stranu většina studentů se učí na poslední chvíli,
a tak jim nezbývá, než využít i ten den před testy. Proto raději
doporučujeme, aby student využil poslední den na rekapitulaci
toho, co umí.

>>>
Vše o studijních
možnostech
www.vscht.cz

4 fakulty, 22 studijních programů, 49 studijních oborů bakalářského
i magisterského studia. I Vám je k dispozici zázemí největší vzdělávací
instituce svého druhu ve střední Evropě.

Vítejte ve světě
moderní chemie

S diplomem z VŠCHT Praha
kamkoliv do světa

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6
studium@vscht.cz

• možnost studia v zahraničí
• dostatečná kapacita kolejí
• moderní počítačová síť
• nástup bez přijímacích zkoušek
ete studovat
VŠCHT Praha můž
v Táboře
vě
no
i v Mostě a
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Jak si dobře vybrat přípravný kurz a vzdělávací
agenturu
V letošním roce se v přípravných kurzech
(nultých ročnících) bude na přijímací zkoušky
připravovat více než třicet tisíc studentů. Toto
číslo každoročně strmě stoupá, protože úspěšnost
studentů přípravných kurzů je přibližně třikrát
větší než je průměrná úspěšnost uchazečů
u přijímacích zkoušek na daný obor.
Před vlastním výběrem konkrétního přípravného
kurzu byste si měli zvolit spolehlivou vzdělávací
agenturu. Přípravné kurzy v České republice
pořádají vzdělávací agentury a vyjímečně některé
vysoké školy. Mezi zavedené vzdělávací agentury
u nás patří Amos, Scio (jen internetové kurzy)
a další. Kvalitní vzdělávací agentura nabízí zázemí
s vlastními učebnami a knihovnou, vydává vlastní
učebnice a přípravnou literaturu pro kurzy a
zaměstnává erudované lektory. Kancelář agentury
by měla být pro studenty otevřená od pondělí do
pátku. Pokud již máte důvěru
k vzdělávací agentuře, pak si můžete začít vybírat
z jejich nabídky kurzů. Při výběru kurzu nicméně
dodržujte tato pravidla:
1) Přípravný kurz by měl mít v osnově jen ty obory a oblasti,
které se vyskytují v přijímacích testech. Nemá cenu chodit
na přípravné kurzy na ekonomické fakulty a učit se tam
politologii nebo management, když se přijímací testy skládají
z matematiky a cizích jazyků.

Výběr přípravných kurzů je opravdu široký. Můžete
se připravovat na právnické, ekonomické, lékařské,
technické, filozofické, pedagogické fakulty. Můžete
si zvolit obory jako psychologie, politologie, žurnalistika,
biologie, chemie, fyzika, matematika, jazyky, policejní
akademie, socilogie, dějiny umění atd. Úplný výpis všech
kurzů najdete na www.KamPoMaturite.cz/kurzy.

Učebnice k maturitě a přijímacím
zkouškám

Když jsem se hlásil v roce 1996 na vysokou školu, měl jsem
ručně vypracované přijímací testy z minulých let, které byly
nakopírované a prošly rukama desítek mých spolužáků.
Dnes mají studenti obrovskou výhodu v kvalitě, množství
a šířce nabídky specializovaných učebnic k přijímacím
zkouškám na maturitě. Jen na vzdělávacím portále
www.KamPoMaturite.cz si můžete vybrat z 300 publikací
k přijímacím zkouškám na více jak 40 oborů. K maturitě se
můžete připravit z kvalitně vypracovaných maturitních otázek
nebo z učebnic, které přehledně shrnují středoškolské učivo
do jedné knihy. Vybrat si můžete ze 150 publikací. Abychom
vám ulehčili výběr, hodnotíme na www.KamPoMaturite.cz
všechny publikace a nabízíme vám je se zajímavými slevami
až 30%. Pokud vyplníte dotazník na straně 32, získate další
slevu na všechny učebnice
Jak se dostat
na vysokou
Testy studijních
předpokladů
Učebnice s postupy a komentáři
Mgr. Tomáš Grulich
2. aktualizované vydání

příprava na všechny fakulty Masarykovy univerzity a Ostravské
univerzity — na právnické fakulty, obory psychologie a Policejní
akademii (magisterský obor) — obecné studijní předpoklady
— 600 příkladů s postupy a řešením

2) U každého kurzu by mělo být uvedeno, kdo konkrétně bude
učit v tomto kurzu. Některé agentury toto obcházejí a např.
u kurzu logiky vypíší celý seznam lektorů z různých oborů,
kterým říkají „garanti“. Tito lektoři nemají s daným kurzem nic
společného a často pro agenturu ani neučí, jen jí propůjčili své
jméno.
3) Zajímejte se o počet lidí v kurzu. Pro intenzivní přípravu
a zpětnou vazbu lektora je optimální počet studentů do třiceti
studentů ve třídě. Některé agentury nabízejí tzv. „univerzitní“
výuku v aule, kde jeden lektor učí až 300 studentů najednou.
V takovém počtu nemáte šanci pokládat lektorovi dotazy
a lektor nemá šanci se dozvědět, zda výkladu rozumíte.

Jak se dostat
na vysokou
Biologie
Testy k přijímacím zkouškám
na medicínu a psychologii
RNDr. Jiří Holinka, Ph.D.
3. aktualizované vydání

souhrn středoškolské biologie v testech — důraz na látku vyskytující
se u přijímacích zkoušek — ukázky přijímacích testů — adresář
lékařských a přírodovědeckých fakult a oborů psychologie — také
pro přípravu k maturitě

4) Dobré vzdělávací agentury mají vlastní materiály, učebnice
a testy připravené pro každý kurz. Základem dobré výuky jsou
aktuální podklady a informace o přijímacích řízeních a testech.
Zeptejte se, jaké podklady pro kurz dostanete a v jaké podobě.
5) Cena kurzu by měla být uvedena celková. Některé agentury
uvádějí cenu za semestr, cenu bez DPH nebo neuvádějí poplatek
za opakování zkoušky.

Jak se dostat
na vysokou
Politologie
Mezinárodní vztahy, teritoriální
a evropská studia
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PhDr. Jan Kubáček
3. aktualizované a rozšířené vydání

podrobná strategie přípravy na přijímací zkoušky — ukázky
přijímacích testů ze 6 fakult — slovníček pojmů a termínů
z politických věd — několik slov o studiu politologie — adresář
vysokých škol (obor politologie) — také pro přípravu k maturitě
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Testy studijních předpokladů
- Jak se dostat na vysokou (novinka!)
Autor: Mgr. Tomáš Grulich, hlavní lektor TSP
vzdělávací agentury AMOS
Vazba: Brožovaná, 2. aktualizované vydání, 104
stran B4
Učebnice s postupy a komentáři. Příprava na
všechny fakulty Masarykovy univerzity
a Ostravské univerzity - na právnické fakulty,
obory psychologie a Policejní akademii
(magisterské obory), obecné studijní
předpoklady, 600 příkladů s postupy
a komentáři. Doporučujeme na magisterské
studium na Policejní akademii.
MC: 250 Kč Naše cena: 219 Kč!

BIOLOGIE - Jak se dostat na vysokou
Autor: RNDr. Jiří Holinka, Ph.D.
Vazba: brožovaná, 3. aktualizované vydání, 138
stran B4
Testy k přijímacím zkouškám na medicínu
a psychologii - souhrn středoškolské biologie
v testech, důraz je kladen na látku vyskytující
se u přijímacích zkoušek, ukázky přijímacích
testů, adresář lékařských a přírodovědných
fakult a oborů psychologie, učebnice je také
vhodná
pro kvalitní přípravu k maturitě.
MC: 250 Kč Naše cena: 219 Kč!

POLITOLOGIE - Jak se dostat na vysokou
(novinka!)
Autor: PhDr. Jan Kubáček, hlavní lektor
přípravných kurzů politologie
Vazba: Brožovaná, 3. aktualizované vydání, 152
stran B4
POLITOLOGIE A MEZINÁRODNÍ VZTAHY, teritoriální
a evropská studia
Podrobná strategie přípravy na přijímací zkoušky,
ukázky přijímacích testů ze 6 fakult, slovníček
pojmů a termínů z politických věd, několik slov
o studiu politologie, adresář vysokých škol (obor
politologie), vhodné také pro přípravu k maturitě.
MC: 250 Kč Naše cena: 219 Kč!
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Učebnice k maturitě a přijímacím zkouškám
Jak se dostat
na vysokou
Sociologie
Testy k přípravě
na přijímací zkoušky
Mgr. Lenka Hlavicová
2. aktualizované vydání

úvod do sociologie v testových otázkách — sociologie aplikovaná,
obecná, sociální — dějiny sociologie — díla a jejich autoři — důraz
na látku vyskytující se u přijímacích zkoušek — ukázky přijímacích
testů — také pro přípravu k maturitě

Jak se dostat
na vysokou
Psychologie
Testy k přípravě na přijímací zkoušky
PhDr. Filip Smolík
4. aktualizované vydání

psychologie aplikovaná, obecná, sociální, osobnosti,
vývojová — dějiny psychologie — metodologie — biologie — důraz
na látku vyskytující se u přijímacích zkoušek — ukázky přijímacích
testů — adresář vysokých škol (obor psychologie) — také pro
přípravu k maturitě

Sociologie - Jak se dostat na vysokou
(novinka!)

Maturitní otázky z angličtiny s českým
překladem + CD-ROM

Autor: Mgr. Lenka Hlavicová
Vazba: Brožovaná, 2. aktualizované vydání, 113
stran B 4
Testy k přípravě na přijímací zkoušky - Úvod
do sociologie v testových otázkách, sociologie
aplikovaná, obecná, sociální, dějiny sociologie,
díla a jejich autoři, důraz na látku vyskytující
se u přijímacích zkoušek, ukázky přijímacích
testů, vhodné pro přípravu k maturitě. Dostává
se Vám do rukou cvičebnice sociologie.
Je určena především studentům, kteří mají zájem
o studium sociologie, a také ostatním uchazečům
o studium některé ze společenskovědních disciplín.
MC: 250 Kč Naše cena: 219 Kč!

Vazba: brožovaná, 4. aktualizované vydání, 120
stran B4
Učebnice obsahuje celkem 30 podrobně
vypracovaných konverzačních témat z anglického
jazyka. Studenti oceňují skutečnost, že levé
strany obsahují cizí text a na pravých stranách je
uveden jeho český překlad. Odstavce obou textů
si vzájemně odpovídají, a proto se s knihami velmi
lehce pracuje a snadno se z nich učí. Při studiu
již nebudete potřebovat slovník a přitom budete
moci pohodlně sledovat, o čem text pojednává.
MC: 190 Kč Naše cena: 159 Kč!

Psychologie - Jak se dostat na vysokou
(novinka!)
Autor: PhDr.Filip Smolík
Vazba: brožovaná, 4. aktualizované vydání, 120
stran B4
Testy k přípravě na přijímací zkoušky - psychologie
aplikovaná, obecná, sociální, osobnosti, vývojová,
dějiny psychologie, metodologie, biologie, důraz
na látku vyskytující se u přijímacích zkoušek,
ukázky přijímacích testů, adresář vysokých škol
(obor psychologie), vhodné pro přípravu k maturitě.
MC: 250 Kč Naše cena: 219 Kč!

Prestižní obory,
skvělé
uplatnění
Den otevřených dveří se koná každý druhý čtvrtek
v měsíci v Praze, Mostě a Kladně.

Bakalářské studium
•
•
•
•
•
•

Aplikovaná informatika
Finance a finanční služby
Marketingová komunikace
Pojišťovnictví
Řízení podniku a podnikové finance
Veřejná správa

Navazující magisterské studium
•
•
•
•

•

Aplikovaná informatika
Finance a finanční služby
Pojišťovnictví
Řízení podniku
a podnikové finance
Veřejná správa

Jak se dostat na vysokou?
Poradíme vám!
Připravili jsme pro vás novou službu, která by vám měla
ulehčit přípravu na přijímací zkoušky. Vypracovali jsme články
s informacemi zaměřenými na přijímací řízení, ve kterých se
dozvíte podrobnosti o přijímacích zkouškách a doporučené
přípravě na přijímací testy na zvolenou fakultu nebo obor.
Nabízíme tyto články: Jak se dostat na právnickou, filozofickou,
ekonomickou, lékařskou, technickou, pedagogickou fakultu,
Policejní akademii a Jak udělat maturitu v pohodě.
Stačí, když nám pošlete email na casopis@kampomaturite.
cz. Do předmětu svého emailu napište fakultu, na kterou se
budet hlásit, a obratem dostanete konkrétní článek.

ÂÇÂÄÓÄÕÒÓÎÔÏÈÓÃÎÒÕ(ÓÀÕÈÏ
ÉÀÊÎÊÕÀËÈÅÈÊÎÕÀÍ1ÎÃÁÎÑÍ1ÂÈ¾
ÂÇÂÄÓÄÁXÓÏHÈÏÑÀÕÄÍÈ
ÍÀÔÏËÀÓÍ(Í1ÕÄÔ¾
ÌÓÄKÀÍÂÈ
ÓöðìèY èìéÞêâ÷æëYïìáëmàåÞóââçëàåó÷ñÞåÍïÞåÞ
ëÞßm÷mòëæèYñëmßÞèÞéYðèæêÞäæðñâïðèðñòáæçëmíïìäïÞê
ĒÊâ÷æëYïìáëmÞóââçëdó÷ñÞåöą

Ēïòîáoìäéàêîdäòêfíäù[õèòëfàòõîáîãífõøòîêîêîëòêf
ïñàâîõèógñäàëèùôéoâoõùãgë[õàâoïñîæñàìøùàìgäífíà
Äõñîïòêîôôíèè«ãèïëîìàâèè«õääéíîôòïñ[õôàÏôáëèâÑäëàóèîíò
Ēïîòêøóôéäìäòóôãèôìôâäëäíâç«ãëîôçîãîáâçàïñîåäòíg
àóñàêóèõíoâçõùãgë[õàâoâçïñîæñàìõïñäùäídíoèêîìáèíîõàíf
åîñìg
Ēõøâçîõ[õ[ìäàáòîëõäíóøòæëîá[ëíoì«ìôëóèêôëóôñíoì
ñîùçëäãäì«êóäoôìoêîìôíèêîõàóíàõøòîêfñîõíèàéòîô
ïèïñàõäíèùàòó[õàóõùíàìífïîùèâäõí[ñîãíoìèìäùèí[ñîã¬
íoìïñîòóäão
Ēõøóõ[oìäïîãìoíêøïñîïñîåäòíoèîòîáíîòóíoñîùõîéêàãfçî
òóôãäíóà
Ēì[ìäóìõøòîâääñôãîõàíâçïäãàæîæàîãáîñíoê
ùïñà÷äòáîçàóìèùêôäíîòóìèõîáîñäâç«êóäñfïäãí[äéo
Ēïèïñàõôéäìäïîãìoíêøïñîïàñàëäëíoòóôãèôìõùàçñàíèdo
Ēùàõñôéäìäõíèóígïñîõ[ùàíîôòîôòóàõôãâäèíâç
òïîëädíîòóoòéäãèíädíìèòóôãèéíoìèïñîæñàìø

ÍÀÕKÓÈÕÓÄÖÖÖÕÈÏ¬ÕÒÂÙ

VYSOKÉ ŠKOLY

9

?

ROZHOVOR

PTÁME SE ZA VÁS
S

Zeptali jsme se za vás ministryně školství,
mládeže a tělovýchovy Mgr. Dany Kuchtové
na novou maturitu, spravedlivost přijímacích
zkoušek a úroveň soukromých vysokých škol.

Paní ministryně, můžeme se zeptat, jakou jste studovala
vysokou školu?
Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích, moje aprobace byla český a německý
jazyk.

Pomáhal Vám někdo s výběrem školy anebo jste o své volbě
byla přesvědčena?
S výběrem vysoké školy mi samozřejmě pomáhalo moje okolí
v tom smyslu, že jsem o své volbě hovořila s rodiči, učiteli
a kamarády. Snažila jsem se informovat se o možnostech
studia na vysoké škole už během svých středoškolských studií,
navštívila jsem různé informační akce typu dny otevřených
dveří apod.

Připravovala jste se na přijímací zkoušky sama nebo jste
navštěvovala nějaké kurzy?
Připravovala jsem se sama, žádné speciální kurzy jsem
nenavštěvovala. Dobrý základ jsem měla už z gymnázia u nás
v Českém Krumlově a ze Střední ekonomické školy v Táboře.
Studenti mají možnost velkého přehledu o dalším studiu –
webové stránky škol, dny otevřených dveří, informace v tisku.
Myslíte si, že je to dostačující pro rozhodnutí, co studovat?
Ano, studentům se dnes skutečně nabízí široké spektrum
možností, jakým způsobem se co nejlépe o vysokoškolském
studiu informovat. Nejdůležitější je, aby se rozhodovali aktivně
a nečekali, kam je to nakonec „zavane“. Je také dobré informační
zdroje kombinovat, aby skutečnost nahlédli z více úhlů.

Myslíte si, že přijímací řízení na veřejných i soukromých
vysokých školách je vyhovující ?
Vysoké školy mají poměrně velkou benevolenci v otázce
organizace přijímacího řízení a jeho formy. Samozřejmě,
že ideální by bylo otevřít vysoké školy pro všechny uchazeče
bez přijímaček. Ale není to tak snadné a všichni víme proč.
Na druhé straně zájem o některé vysoké školy v současné době
klesá a klesat bude, takže od přijímaček samy ustoupí. Musíme
dál rozšiřovat počet míst na vysokých školách, zvyšovat počet
akreditací pro bakalářské programy a zejména přivést na vysoké
školy soukromé peníze. Vícezdrojové financování je ten klíč.

Jste přesvědčena o odpovídající kvalitě výuky na soukromých
vysokých školách?
Museli bychom si napřed ujasnit, čemu říkáme odpovídající
kvalita. Ale domnívám se, že Akreditační komise odvádí v tomto
směru velice precizní práci. Na druhou stranu úroveň škol nikdy
nebyla stejná, jsou mezi nimi školy lepší, i ty průměrné.
Mnoho studentů při studiu pracuje, někdy v úplně jiné oblasti
než je jejich zaměření. Měla by být povinná delší praxe ve
studijním oboru placena?
Ano, delší praxe studentů by placena být měla, ovšem
za jasně určených pravidel smluvní spolupráce firem
a středních odborných nebo vysokých škol. Nedostatečné
získání praktických zkušeností je navíc považováno za jeden
z největších nedostatků absolventů. Aby však zaměstnavatelé
měli zájem studentům delší placenou praxi nabízet a učit je
dovednostem, musí se jim to vyplatit. Proto je nutné vytvořit
podporu spolupráce středního odborného a vysokého školství
s podniky, a posílit tím i financování středních a vysokých škol.
Myslíte si, že soukromé vysoké školy mají větší sepětí s praxí
než veřejné a státní školy?
Myslím, že to nelze takto paušálně říct. Sepětí některých
vysokých škol s praxí je navíc dáno již jejich zaměřením.
Obecně však platí, že každá vysoká škola je jiná a rozhodujícím
faktorem uplatnění jejich absolventů v praxi jistě není to,
zda vyšli ze soukromé nebo veřejné vysoké školy.

Nyní byly odloženy státní maturity o 2 roky. Co se během tohoto
období změní na současných maturitních zkouškách?
Odložení státních maturit považuji za velký úspěch, jejich spuštění
v původním termínu by bylo nezodpovědné vůči rodičům i žákům.
Část práce je udělána, máme na čem stavět. Během těch zmíněných
dvou let je nutné se zaměřit zejména na to, zda bude maturita
opravdu jednotná, nebo bude mít různé stupně obtížnosti. Dořešit
musíme i některé aspekty logistiky a finančního zajištění. Obsahovou
stránku státních maturit jako zásadní problém nevidím.
Rozhovor vedla Mgr. Zaoralová ze vzdělávacího portálu
www.KamPoMaturite.cz pro časopis Kam po maturitě.
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VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY

Adresář vysokých škol a fakult
v České republice 2007/2008
Adresář vychází ze zdrojů Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy ČR, webových stránek
jednotlivých škol a z internetového adresáře
www.VysokeSkoly.com. Podrobné prezentace
jednotlivých škol naleznete na
www.VysokeSkoly.com, kde si můžete porovnat
jednotlivé školy dle zaměření!

Název

Město

Telefon

Internet

Název

Město

Telefon

Internet

České vysoké učení technické
v Praze

Praha 6
více str. 5

224 351 111

www.cvut.cz

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Zlín
více str. 4

576 031 111

www.utb.cz

Platnost k: 5. září

Fakulta stavební

Praha 6

224 354 491

www.fsv.cvut.cz

Fakulta technologická
2007

Zlín

577 210 722

www.ft.utb.cz

Fakulta strojní

Praha 6

224 352 424

www.fs.cvut.cz

Fakulta managementu a ekonomiky

Zlín

576 032 312

www.fame.utb.cz

Fakulta elektrotechnická

Praha 6

224 353 903

www.fel.cvut.cz

Fakulta aplikované informatiky

Zlín

576031580

www.fai.utb.cz

Fakulta dopravní

Praha 1

224 359 542

www.fd.cvut.cz

Univerzitní institut

Zlín

576 037 315

uni.utb.cz

Fakulta biomedicínského
inženýrství

Kladno

312608277

www.fbmi.cvut.cz

Fakulta multimediálních komunikací

Zlín

576 034 210

www.fmk.utb.cz
www.vscht.cz

Praha 1 - Staré
Město

222 310 277

www.fjfi.cvut.cz

Hradec Králové
více str. 6

220 444 144

Fakulta jaderná a fyzikálně
inženýrská

Vysoká škola chemickotechnologická v Praze
Fakulta chemické technologie

Praha 6

224 353 829

www.vscht.cz

Fakulta architektury

Praha 6

224 353 728

www.fa.cvut.cz

Praha 6

220 444 060

www.vscht.cz

Univerzita v Hradci Králové

Hradec Králové
více str. 12

493 332 508

www.uhk.cz

Fakulta technologie ochrany
prostředí

224 353 829

www.vscht.cz

Hradec Králové

493 331 147

www.uhk.cz/pdf

Fakulta potravinářské a
biochemické technologie

Praha 6

Pedagogická fakulta
Fakulta humanitních studií

Hradec Králové

493 332 433

www.uhk.cz/fhs

Fakulta informatiky a managementu

Hradec Králové

493 331 223

www.uhk.cz/fim

Vysoké učení technické v Brně
Už jste vybrali? Zkuste VUT v Brně!
Naše ekonomika se stále více opírá o průmyslovou výrobu,
vyspělé technologie, inovace a výzkum. Světové společnosti,
které k nám přicházejí, ale i domácí firmy pociťují čím dál větší
nedostatek absolventů technických oborů. To je velká šance
pro ty, kteří se rozhodnou takové obory studovat.

Adresa: Antonínská 548/1
601 90 Brno
Telefon: +420 54114 1111
E-mail: E-mail: vut@vutbr.cz
www: www.vutbr.cz

Absolventi Vysokého učení technického v Brně proto bez problémů nacházejí zaměstnání s perspektivou rychlé profesní kariéry u českých
i špičkových zahraničních firem. Jejich mzdové ohodnocení převyšuje průměr platů, kterých dosahují absolventi jiných vysokých škol.
Vysoké učení technické v Brně (VUT) je jednou z největších vysokých škol v České republice. Na nejstarší vysoké škole na Moravě studuje více než 22 000 studentů. VUT poskytuje vysokoškolské vzdělání v bakalářských studijních programech (se získáním titulu Bc.),
magisterských programech (Ing., Ing. arch. a MgA.) a doktorských programech (Ph.D.). VUT má osm fakult: Fakultu strojního inženýrství,
Fakultu stavební, Fakultu elektrotechniky a komunikačních technologií, Fakultu informačních technologií, Fakultu chemickou, Fakultu
podnikatelskou, Fakultu architektury a Fakultu výtvarných umění. Bližší informace o jednotlivých studijních oborech najdeš na www.vutbr.cz.
Prioritou VUT je internacionalizace. Stovky studentů VUT tak vystudovaly jeden nebo více semestrů na desítkách univerzit v Evropě nebo
zámoří. Cílem VUT je uplatnit získané znalosti v praxi. Výzkumná činnost se soustřeďuje kolem domácích i zahraničních projektů, programů,
grantů a výzkumných center. Přenosu výsledků výzkumu slouží Technologický inkubátor VUT.
VUT má dostatek míst pro studenty na kolejích – téměř každý zájemce tak dostane kvalitní ubytování. Samozřejmostí je stravování v četných
menzách. Bohaté jsou i možnosti sportovních aktivit.

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY

11

Název

Město

Telefon

Internet

Název

Město

Telefon

Internet

Technická univerzita v Liberci

Liberec
více str. 14

485 351 111

www.vslib.cz

Univerzita Karlova v Praze

Praha 1

224 491 111

www.cuni.cz

1. lékařská fakulta

Praha 2

224 961 111

www.lf1.cuni.cz

Fakulta strojní

Liberec

485 353 236

www.fs.vslib.cz
2. lékařská fakulta

Praha 5 - Motol

224 431 111

www.lf2.cuni.cz

Fakulta mechatroniky

Liberec

485 353 429

www.fm.vslib.cz
3. lékařská fakulta

Praha 10

267 102 111

www.lf3.cuni.cz

Evangelická teologická fakulta

Praha 1

221 988 215

www.etf.cuni.cz

Fakulta humanitních studií

Praha 5
- Jinonice

251080326

www.fhs.cuni.cz

Hospodářská fakulta

Liberec

485 353 425

www.hf.vslib.cz

Fakulta textilní

Liberec

485 353 239

www.ft.vslib.cz

Fakulta pedagogická

Liberec

485 352 402

www.fp.vslib.cz

Fakulta architektury

Liberec

485 353 506

aa.vslib.cz

Fakulta sociálních věd

Praha 1

222 112 230

www.fsv.cuni.cz

Vysoké učení technické v Brně

Brno

541 145 201

www.vutbr.cz

Fakulta tělesné výchovy a sportu

220 172 321

www.ftvs.cuni.cz

Fakulta stavební

Brno

541 147 111

www.fce.vutbr.cz

Praha 6
- Veleslavín

Fakulta strojního inženýrství

Brno

541 142 135

www.fme.vutbr.cz

495 067 111

www.faf.cuni.cz

Brno

541 146 340

www.feec.vutbr.cz

Farmaceutická fakulta
Hradec Králové

Hradec Králové

Fakulta elektrotechniky a
komunikačních technologií

Filozofická fakulta

Praha 1

221 619 325

www.ff.cuni.cz

Fakulta informačních technologií

Brno

541 141 145

www.fit.vutbr.cz

Husitská teologická fakulta

Praha 4 - Krč

241 733 131

www.htf.cuni.cz

Katolická teologická fakulta

Praha 6
- Dejvice

220 181 402

www.ktf.cuni.cz

Lékařská fakulta Hradec Králové

Hradec Králové

495 816 220

www.lfhk.cuni.cz

Fakulta chemická

Brno

541 149 358

www.fch.vutbr.cz

Fakulta architektury

Brno

542 146 620

www.fa.vutbr.cz

Fakulta výtvarných umění

Brno

541 146 803

www.ffa.vutbr.cz

Fakulta podnikatelská

Brno

541 142 648

www.fbm.vutbr.cz

Lékařská fakulta Plzeň

Plzeň

377 593 432

www.lfp.cuni.cz

Matematicko-fyzikální fakulta

Praha 2

221 911 254

www.mff.cuni.cz

Praha 1

221 900 263

www.pedf.cuni.cz

Masarykova univerzita v Brně

Brno

549 494 828

www.muni.cz

Lékařská fakulta

Brno

549 494 710

www.med.muni.cz

Pedagogická fakulta

Filozofická fakulta

Brno

549 494 819

www.phil.muni.cz

Právnická fakulta

Praha 1

221 005 202

www.prf.cuni.cz

Právnická fakulta

Brno

549 491 205

law.muni.cz

Přírodovědecká fakulta

Praha 2

224 913 141

www.natur.
cuni.cz

Fakulta sociálních studií

Brno

549 491 920

www.fss.muni.cz

549 491 405

www.sci.muni.cz

České
Budějovice

www.jcu.cz

Brno

Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích

389 032 021

Přírodovědecká fakulta
Fakulta informatiky

Brno

549 494 862

www.fi.muni.cz

Fakulta zdravotně sociální

České
Budějovice

387 427 901

www.zsf.jcu.cz

Pedagogická fakulta

Brno

549 497 384

www.ped.muni.
cz/wstud

Zemědělská fakulta

České
Budějovice

389 032 520

www.zf.jcu.cz

Fakulta sportovních studií

Brno

549 498 619

www.fsps.muni.cz
Fakulta teologická

www.tf.jcu.cz

Brno

549 494 489

www.econ.
muni.cz

České
Budějovice

389 033 504

Fakulta ekonomicko-správní

Biologická fakulta

www.bf.jcu.cz

Plzeň

377 631 111

www.zcu.cz

České
Budějovice

387 772 262

Západočeská univerzita v Plzni

Historický ústav

České
Budějovice

387 773 067

www.hu.jcu.cz

Pedagogická fakulta

České
Budějovice

38 7773 040

www.pf.jcu.cz

Fakulta strojní

Plzeň

377 638 010

www.fst.zcu.cz

Fakulta elektrotechnická

Plzeň

377 634 013

www.fel.zcu.cz

Fakulta právnická

Plzeň

377637680

www.fpr.zcu.cz

Fakulta humanitních studií

Plzeň

377635010

www.fhs.zcu.cz

Fakulta pedagogická

Plzeň

377636010

www.pef.zcu.cz

Fakulta ekonomická

Cheb 1

377 633 010

www.fek.zcu.cz

Ústav umění a designu

Plzeň

377 636 710

www.uud.zcu.cz

Fakulta aplikovaných věd

Plzeň

377 632 010

www.fav.zcu.cz

VS VysokeSkoly.com

NEJPODROBNEJSI ADRESAR SKOL

Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni
OBORY STUDIA
Název oboru
Stupeň vzdělání

Délka

Forma

Jazyk

Všeobecné lékařství

6 let

prezenční

ČJ, AJ

Zubní lékařství

5 let

prezenční

ČJ, AJ

Den otevřených dveří se koná ve středu 16.1.2008 ve velké
posluchárně Procháskova ústavu, Karlovarská 48, Plzeň. Začátky
prezentací jsou v 9,00; v 10,00 a v 11,00 hod.

Přihlášky ke studiu je možné podat písemně i elektronicky do 29.2.2008.
Fakulta pořádá přípravné kurzy ke studiu v prezenční i elektronické formě. Přihlášky budou
od konce měsíce října na internetových stránkách fakulty.
Fakulta vydala modelové otázky k přijímacímu řízení, které je možné zakoupit na Studijním oddělení
nebo v Knihkupectví Šesták, Klatovská 8, Plzeň.

Adresa: Univerzita Karlova v Praze
Lékařská fakulta v Plzni
Husova 3
306 05 Plzeň

El. přihl.: ano
Telefon: 377593430
E-mail: martina.buriankova@lfp.
cuni.cz

www: www.lfp.cuni.cz
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UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ
Studujte univerzitu ve městě, které bylo opakovaně
vyhodnoceno jako nejlepší místo pro život
v České republice!
Univerzita Hradec Králové nabízí studium
ve více něž devíti desítkách studijních oborů
v rámci bakalářských, magisterských a doktorských
studijních programů v prezenční i kombinované
formě. Bližší informace lze získat na internetových
stránkách fakult.

Adresa: Rokitanského 62,
500 03
Hradec Králové
Telefon: +420 493 331 111
www: www.uhk.cz

Oborová šíře studijní nabídky sahá od oborů ekonomických a informatických přes přírodní
a technické vědy, společenské vědy až k oborům
připravujícím pro pomáhající profese a oborům
uměleckým.

Fakulta humanitních studií

Pedagogická fakulta

• Bc. Technická podpora humanitních věd: Aplikované technologie
v archivnictví, Počítačová podpora v archeologii, Filozofie: Filozofie
a společenské vědy, Politologie: Politologie, Historické vědy:
Archivnictví – historie, Prezentace historických věd
• NMgr. Politologie: Politologie – africká studia, Politologie – latinskoamerická studia, Historické vědy: Historie
• Ph.D. Historické vědy: České a československé dějiny

• Bc. Aplikovaná matematika: Finanční a pojistná matematika, Biologie: Systematická biologie a ekologie, Fyzika: Fyzikálně-technická měření a výpočetní technika, Sociální politika a sociální
práce: Sociální práce, Sociální a charitativní práce, Sociální práce
ve veřejné správě, Mediální a komunikační studia: Jazyková a literární kultura, Filologie: Cizí jazyky pro cestovní ruch–angl. jazyk,
Cizí jazyky pro cestovní ruch-franc. jazyk, Cizí jazyky pro cestovní
ruch-němec.jazyk, Cizí jazyky pro cestovní ruch-ruský jazyk, Speciální pedagogika: Sociálně výchovná péče o smyslově postižené, Výchovná práce ve speciálních zařízeních, Specializace v pedagogice:
Náboženská výchova, Sbormistrovství chrámové hudby, Sociální
komunikace ve státní správě, Sociální patologie a prevence, Učitelství
praktického vyučování, Textilní tvorba, Učitelství pro mateřské školy,
Uměleckořemeslné textilní disciplíny, Grafická tvorba – multimédia
• Mgr. Vychovatelství: Sociální pedag. se zaměřením na etopedii, Sociální pedag. se zaměřením na tělesnou výchovu a sport, Učitelství
pro základní školy: Učitelství pro 1. stupeň základních škol (v široké
škále specializací)
• NMgr. Sociální politika a sociální práce: Sociální práce, Speciální
pedagogika: Spec. pedagogika rehabilitační činnosti a management spec. zařízení, Specializace v pedagogice: Sociální pedagogika
• Ph.D. Specializace v pedagogice: Teorie vzdělávání ve fyzice,
Informační a komunikační technologie ve vzdělávání

Fakulta informatiky a managementu

• Bc. Aplikovaná informatika: Aplikovaná informatika, Ekonomika
a management: Finanční management, Management cestovního
ruchu, Sportovní management, Systémové inženýrství a informatika: Informační management
• Mgr. Systémové inženýrství a informatika: Informační management
• NMgr. Aplikovaná informatika: Aplikovaná informatika, Systémové inženýrství a informatika: Informační management
• Ph.D. Systémové inženýrství a informatika: Informační a znalostní management
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Název

Město

Telefon

Internet

Název

Město

Telefon

Internet

Univerzita J. E. Purkyně
v Ústí nad Labem

Ústí nad Labem

475 282 111

www.ujep.cz

Veterinární a farmaceutická
univerzita v Brně

Brno - Královo
Pole

541 561 111

www.vfu.cz

Fakulta veterinárního lékařství

Brno - Královo
Pole

541 562 442

www.fvl.vfu.cz

Pedagogická fakulta

Ústí nad Labem

475 283 456

www.ujep.cz

Fakulta sociálně ekonomická

Ústí nad Labem

475 284 608

www.fse.ujep.cz

Fakulta životního prostředí

Ústí nad Labem

475 601 149

www.fzp.ujep.cz

Fakulta veterinární hygieny
a ekologie

Brno - Královo
Pole

541 562 797

www.fvhe.vfu.cz

Fakulta užitého umění a designu

Ústí nad Labem

475 285 128

www.ujep.cz

Farmaceutická fakulta

www.faf.vfu.cz

Ústí nad Labem

475 283 182

www.pf.ujep.cz

Brno - Královo
Pole

541 562 801

Ústav přírodních věd
Ústav humanitních studií

Ústí nad Labem

475 283 166

www.pf.ujep.cz

Ostravská univerzita v Ostravě

Ostrava

596 160 151

www.osu.cz

Zdravotně sociální fakulta

Ostrava 3

596 983 092

zsf.osu.cz

Filozofická fakulta

Ostrava 1

596 160 411

ff.osu.cz

Přírodovědecká fakulta

Ostrava

596 160 211

prf.osu.cz

Pedagogická fakulta

Ostrava

597 460 650

www.osu.cz/fpd/

Ostrava

597 460 636

www.osu.cz

Ústav techniky a řízení výroby

Ústí nad Labem

475 285 514

www.utrv.ujep.cz

Univerzita Palackého v Olomouci

Olomouc

585 631 111

www.upol.cz

Lékařská fakulta

Olomouc 1

585 63 5010

www.upol.cz
/fakulty/lf/

Filozofická fakulta

Olomouc 1

585 633 036

www.ff.upol.cz

Institut pro umělecká studia

Právnická fakulta

Olomouc 2

585 637 510

www.upol.cz
/fakulty/pf/

Slezská univerzita v Opavě

Opava

553 684 111

www.slu.cz

Filozoficko-přírodovědecká fakulta

Opava

553 684 245

www.fpf.slu.cz

Obchodně podnikatelská fakulta
v Karviné

Karviná

596 398 238

www.opf.slu.cz

Matematický ústav v Opavě

Opava

553 684 680

www.math.slu.cz

Cyrilometodějská teologická fakulta
Přírodovědecká fakulta

Olomouc 1
Olomouc 1

585 637 010
585 634 010

www.upol.cz
/fakulty/cmtf/
www.upol.cz
/fakulty/prf/

Pedagogická fakulta

Olomouc 2

585 635 010

www.upol.cz
/fakulty/pdf/

Fakulta tělesné kultury

Olomouc 9
- Neředín

585 636 012

www.upol.cz
/fakulty/ftk/
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UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ
V ÚSTÍ NAD LABEM
NEDLOUHÁ TRADICE, BOHATÁ NABÍDKA KVALITNÍCH STUDIJNÍCH
PROGRAMŮ VYUČOVANÝCH NA SEDMI FAKULTÁCH A DVOU
ÚSTAVECH

Jejím hlavním posláním je příprava kvalifikovaných odborníků pro státní i soukromou sféru
ve studijních oborech Ekonomika a management, Hospodářská politika a správa a Sociální politika
a sociální práce.

Adresa: Hoření 13
400 96 Ústí nad
Labem
Telefon: +420 475 282 111
www: www.ujep.cz

Fakulta umělecko-průmyslového typu, kde je možné studovat ve 12 ateliérech v širokém spektru odborností od digitálních médií, fotografie
a grafického designu přes textilní a oděvní tvorbu, sklo, přírodní materiály, až po design keramiky, interiéru či produktový design.
Připravuje technicko-ekonomické pracovníky v bakalářském a navazujícím magisterském studijním programu Strojírenská technologie, podílí
se na přípravě budoucích učitelů v oboru Technická výchova.
Zaměřuje se na výzkum a vzdělávání v oblasti ekologie a životního prostředí. Studenti studují v oborech Ochrana životního prostředí, Vodní
hospodářství, Revitalizace krajiny a Odpadové hospodářství.
Zaměřuje se na výuku a vědecký výzkum v humanitních oborech s tím, že podporuje původní badatelskou činnost a zároveň se snaží vytvářet
podmínky pro co nejširší přístup k vysokoškolskému vzdělání.
Je největší fakultou univerzity, kde profesní přípravu studentů zajišťuje 10 vědecko-pedagogických pracovišť a 4 odborná centra.
Zajišťuje výuku a rozvoj poznání jak pro odborníky v přírodovědných oborech, tak pro přípravu učitelů pro 2. stupeň základních škol a pro střední
školy v přírodovědných předmětech.
Je vědeckým a koordinačním centrem Filozofické fakulty, které zkoumá česko-německé a česko-rakouské vztahy v minulosti a zaměřuje
se na otevírání nových kontaktů do multikulturní Evropy.
Studium v oborech Porodní asistentka, Fyzioterapie, Ergoterapie a Všeobecná sestra umožňuje získat způsobilost k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče.
PŘIPOJTE SE K OSTATNÍM 9 381 STUDENTŮM UNIVERZITY!
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Technická univerzita v Liberci
FAKULTA TEXTILNÍ
Fakulta textilní TUL zajišťuje výuku a akademický výzkum resp. vývoj v souladu s požadavky
moderního textilního průmyslu přesahující rámec České republiky. Fakulta textilní rozšiřuje
nabídku o nové specializace, ve kterých se uplatňují progresivní technologie zejména
v oblasti technických a inteligentních textilií. Sem lze zařadit například medicínské textilie,
textilie pro automobilový a letecký průmysl, stavitelství a zemědělství, textilie pro vojenské
aplikace, speciální aplikace, inteligentní „smart“ textilie apod. Nejnovější výsledky vědy
a výzkumu zkvalitňují a výrazně rozšiřují možnosti studia. Kromě čistě technických oborů
nabízí fakulta speciální bakalářské obory jako je oděvnictví a marketing. Studium textilního
návrhářství je zaměřeno na tvůrčí činnost, spojenou s vyhledáváním nových způsobů výtvarného zpracování materiálů a netradiční realizace.

Adresa: Hálkova 6, 461 17
Liberec
Telefon: +420 485 351 111
www: www.ft.vslib.cz

STUDIJNÍ PROGRAMY
BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM „TEXTIL“ B3107
Standardní doba studia: 3 roky
Formy studia: prezenční (denní) , kombinovaná
3107R006

Textilní a oděvní návrhářství
(pouze prezenční studium)
Zaměření:
Textilní a oděvní návrhářství 1 (Liberec)
Textilní a oděvní návrhářství 2 (Jihlava)
Návrhářství skla a šperku (Liberec, Jablonec)
Textilní návrhářství a technologie (Liberec)

3107R007

Textilní marketing
Zaměření:
Textilní marketing
Textilní marketing a technologie

3107R004

Technologie a řízení oděvní výroby
Zaměření:
Oděvní výroba (Liberec)
Konfekční výroba (Prostějov)

3106R002

Chemická technologie textilní

3107R002

Mechanická textilní technologie

3106R004

Netkané textilie

3107R011

Textilní materiály a zkušebnictví

3107R012

Technické textilie

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
„TEXTILNÍ INŽENÝRSTVÍ“ N3106
Standardní doba studia: 2 roky
Formy studia: prezenční (denní) , kombinovaná
3106T011

Textilní a oděvní technologie
Zaměření:
Textilní technologie
Chemická technologie textilní
Oděvní technologie
Řízení technologických procesů

3106T007

Textilní materiálové inženýrství
Zaměření:
Textilní materiálové inženýrství
Řízení jakosti
Netkané textilie

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY
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Název

Město

Telefon

Internet

Název

Město

Telefon

Internet

Univerzita Pardubice

Pardubice

466 036 111

www.upce.cz

Česká zemědělská univerzita v Praze

224 381 111

www.czu.cz

Fakulta humanitních studií

Pardubice

466 036 226

www.upce.cz
/fakulty/fhs

Praha 6
- Suchdol

Provozně ekonomická fakulta

www.pef.czu.cz

Litomyšl

466 036 595

www.upce.cz
/fakulty/fr

Praha 6
- Suchdol

224 382 360

Fakulta restaurování

466 037 302

www.upce.cz
/fakulty/fcht/

Praha 6
- Suchdol

www.af.czu.cz

Pardubice

Fakulta agrobiologie, potravinových
přírodních zdrojů

224 384 585

Fakulta chemicko-technologická

Technická fakulta

www.tf.czu.cz

Pardubice

466 036 023

genesis.upce.cz
/fakulty/fes

Praha 6
- Suchdol

224 384 216

Fakulta ekonomicko-správní

Fakulta lesnická a environmentální

www.lf.czu.cz

Pardubice

466 036 096

www.upce.cz
/fakulty/dfjp/

Praha 6
- Suchdol

224 383 743

Dopravní fakulta Jana Pernera

Institut tropů a subtropů

www.itsz.czu.cz

Pardubice

466 036 095

www.upce.cz
/fakulty/ui

Praha 6
- Suchdol

224 382 164

Ústav elektrotechniky a informatiky

466 670 550

www.upce.cz
/fakulty/uzs/

Brno - Černá
Pole

www.mendelu.cz

Pardubice

Mendelova zemědělská a lesnická
univerzita v Brně

545 131 111

Ústav zdravotnických studií

Provozně ekonomická fakulta

Ostrava
- Poruba

597 325 278

www.vsb.cz

Brno - Černá
Pole

545 132 024

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

www.pef.
mendelu.cz

Agronomická fakulta

Ostrava
- Poruba

597 321 320

www.fast.vsb.cz

Brno - Černá
Pole

545 133 003

Fakulta stavební

www.af.mendelu.
cz

Lesnická a dřevařská fakulta

Ostrava
- Výškovice

597 322 810

homen.vsb.cz

Brno - Černá
Pole

545 134 003

Fakulta bezpečnostního inženýrství

www.ldf.mendelu.
cz

Ostrava
- Poruba

597 323 108

www.fs.vsb.cz

Zahradnická fakulta Lednice na
Moravě

Lednice na
Moravě

519 367 255

Fakulta strojní

www.zf.mendelu.
cz

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Ostrava
- Poruba

597 323 145

fei.vsb.cz

Akademie múzických umění v Praze

Praha 1

257 534 205

www.amu.cz

Hudební fakulta

Praha 1

257 530 697

www.hamu.cz

Ostrava
- Poruba

597 325 576

Divadelní fakulta

Praha 1

221 111 066

www.damu.cz

Filmová a televizní fakulta

Praha 1

221 197 274

www.famu.cz

Ostrava
- Poruba

597 325 552

Akademie výtvarných umění v Praze

Praha 7

220 408 214

www.avu.cz

Vysoká škola uměleckoprůmyslová
v Praze

Praha 1

251 098 232

www.vsup.cz

Janáčkova akademie múzických
umění v Brně

Brno

542 591 110

www.jamu.cz

Hudební fakulta

Brno

542 321 307

www.jamu.cz

Hornicko-geologická fakulta
Fakulta metalurgie a materiálového
inženýrství

www.hgf.vsb.cz
www.fmmi.vsb.cz

Ekonomická fakulta

Ostrava 1

596 992 331

ws.vsb.cz

Vysoká škola ekonomická v Praze

Praha 3
- Žižkov

224 095 111

www.vse.cz

Fakulta financí a účetnictví

Praha 3
- Žižkov

224 095 111

www.f1.vse.cz

Fakulta mezinárodních vztahů

Praha 3
- Žižkov

224 095 111

www.fmv.vse.cz

Fakulta podnikohospodářská

Praha 3
- Žižkov

224 095 111

www.fph.vse.cz

Fakulta informatiky a statistiky

Praha 3
- Žižkov

224 095 111

www.fis.vse.cz

Fakulta národohospodářská

Praha 3
- Žižkov

224 095 111

www.nf.vse.cz

Fakulta managementu v Jindřichově
Hradci

Jindřichův
Hradec

384 417 200

www.fm.vse.cz

tip!

Divadelní fakulta

Brno

542 321 307

www.jamu.cz

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Jihlava

567 141 127

www.vspji.cz
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„Veřejné vysoké školy v poslední době umožňují podávat přihlášky k přijímacím zkouškám elektronickou formou. Tato forma je nejen
rychlá (přihlášku můžete podat kdykoliv i poslední den v únoru ve 23:59, kdy končí podávání přihlášek), ale je i levnější. Školy, které
nabízíjí elektornické podání přihlášky najdete na www.VysokeSkoly.com nebo přímo na internetových stránkách jednotlivých škol.

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých
Budějovicích
Typ školy:

veřejná vysoká škola

Realizované studijní programy:
Název oboru
Stupeň vzdělání
Ekonomika a management
(obor Ekonomika podniku)
bakalářské

Délka

Forma

3 roky

prezenční

Jazyk

Připravované studijní programy (ve spolupráci s ČVUT Praha, Fakulta tavební):
Stavební inženýrství (obory Konstrukce pozemních staveb, Konstrukce a dopravní stavby, Vodní
hospodářství a vodní stavby)
Doba studia: 4 roky
Typ studia: bakalářské
Forma studia: prezenční

Adresa: Okružní 10, 370 01
České Budějovice

Telefon: +420 387 842 144
E-mail: vstecb@vstecb.cz
www: www. vstecb.cz

STÁTNÍ VYSOKÉ ŠKOLY
Název

Město

Telefon

Internet

Univerzita obrany v Brně

Brno

973 442 554

www.unob.cz

Fakulta ekonomiky a managementu

Brno

973 443 705

fem.unob.cz

Fakulta vojenských technologií

Brno

973 442 534

www.unob.cz

Fakulta vojenského zdravotnictví

Hradec Králové

973 253 160

www.pmfhk.cz

Policejní akademie České Republiky

Praha 4

241 714 585

www.polac.cz

tip!

! Aktuality
Na VŠE funguje již několik let mezinárodně uznávaný
dvousemestrální program CEMS Master´s Degree
in International Management. Každoročně se do něj
zapojuje 40 vybraných studentů, kteří absolvují mimo
jiné jeden semestr studia na některé ze zahraničních
partnerských univerzit a desetitýdenní zahraniční praxi
ve vybrané firmě. Studenti se uplatňují především
v mezinárodních firmách, které o ně projevují mimořádný
zájem. Jejich platové ohodnocení několikanásobně
převyšuje národní průměr. VŠE připravuje další „elitní“
vzdělávání pro nadané studenty.“

Univerzita obrany v Brně je jedinou školou, která nabízí
studium jako pracovní poměr s celou řadou výhod:
pobírají plat, mají bezplatně zabezpečeno ubytování,
vystrojení a základní učební pomůcky. Stravování si hradí
ve zvýhodněné ceně stanovené pro zaměstnance vojenské
správy.

> perspektivní fakulta
> jediná svého druhu v ČR
> unikátní obory zaměřené
na bezpečnost a požární
ochranu
> 7. místo v celostátním
přehledu uplatnění absolventů
VŠ v ČR v r. 2006

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO IŽENÝRSTVÍ
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
a ve dvouletých magisterských oborech, navazujících na stud. bakalářské (titul Ing.)
• TECHNIKA POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI PRŮMYSLU
• BEZPEČNOSTNÍ INŽENÝRSTVÍ
Kombinovanou formu studia zajišťuje souběžně s výukou v Ostravě
i v konzultačních střediscích v Praze a Mostě v těchto oborech:
Praha: TECHNIKA POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI PRŮMYSLU
Most: TECHNICKÁ BEZPEČNOST OSOB A MAJETKU
BEZPEČNOST PRÁCE A PROCESŮ
HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

VŠB – TU Ostrava, Studijní oddělení FBI,
Lumírova 13, 700 30 Ostrava – Výškovice

www.fbi.vsb.cz
Termín podání přihlášek:
do 30. 4. 2008 na studijní oddělení FBI

Tel. 597 322 810, 597 322 811
zdenka.dvorackova@vsb.cz, monika.deingruberova@vsb.cz
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Název

Město

Telefon

Internet

Název

Město

Telefon

Internet

Západomoravská vysoká škola Třebíč,
o.p.s.

Třebíč

568 850 047

www.zmvs.cz

Univerzita Jana Amose Komenského,
s. r. o.

Praha 3
více str. 19

267 199 012

www.vsjak.cz

Vysoká škola zdravotnická

Praha 5

257 316 787

www.vzsp5.cz

University of Northern Virginia - Prague

Prague 1

224872485

www.unva.cz

Vysoká škola veřejné správy
a mezinárodních vztahů

Praha 10
více str. 25

274 815 044

www.vsvsmv.cz

University of New York in Prague,
s.r.o.

Praha 2
více str. 20

224 221 281

www.unyp.cz

Vysoká škola v Plzni, o.p.s

Plzeň

377 534 450

www.vsplzen.cz

Unicorn College, s.r.o.

Praha 3

271 097 111

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu
Palestra

Praha 14
- Hostavice

281 932 013

www.vstvs.
palestra.cz

www.
unicorncollege.
cz

ŠKODA AUTO a.s. vysoká škola

Mladá Boleslav

326 706 230

www.savs.cz

Vysoká škola regionálního rozvoje

Praha 17
– Řepy

235 322 762

www.vsrr.cz

Středočeský vysokoškolský institut,
s.r.o.

Kladno

312 663 822

www.svikladno.
cz

Vysoká škola podnikání, a.s.

Ostrava - Sl.
Ostrava

595 228 120

www.vsp.cz

Soukromá vysoká škola ekonomických
studií, s.r.o.

Praha 8

284 841 027

www.svses.cz

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.

Praha 1

224 076 337

www.vso-praha.
cz

Soukromá vysoká škola ekonomická,
s. r. o.

Znojmo

530 504 066

www.svse.cz

Vysoká škola obchodní a hotelová,
s.r.o.

Brno

547 218 247

www.
hotskolabrno.cz

Rašínova vysoká škola

Brno

541 632 517

www.ravys.cz

Pražský technologický institut, o.p.s.

Praha 4

272 765 276

www.pti.cz

Vysoká škola mezinárodních
a veřejných vztahů

Praha 5

241 482 427

www.vip-vs.cz

Pražská vysoká škola psychosociálních
studií, s.r.o.

Praha 4

272 937 714

www.viap.cz

Vysoká škola manažerské informatiky
a ekonomiky, a.s.

Praha 5
více str. 24

251 512 231

www.vsmie.cz
Pražská mezinárodní manažerská škola
při VŠE

Praha 6

235 363 782

www.pibs.cz

NEWTON College

Praha 1

545 124 614

www.
newtoncollege.
cz

Moravská vysoká škola Olomouc

Olomouc

587 331 822

www.mvso.cz

Mezinárodní vysoká škola
podnikatelství a práva v Praze

Praha 4
- Michle

261 227 065

www.mvspp.cz

Mezinárodní pražská univerzita

Praha 6

251625126

www.mpuprague.cz

Vysoká škola logistiky

Přerov - město

581 701 445

www.vslg.cz

Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s.

Karlovy Vary

353 226 154

www.vskv.cz

Vysoká škola Karla Engliše v Brně, a.s.

Brno

543 254 856

www.vske.cz

Vysoká škola hotelová v Praze 8, s.r.o.

Praha 8

283 101 120

www.vsh.cz

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.

Praha 5
více str. 25

210 088 870

www.vsfs.cz

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

České
Budějovice

386 116 815

www.vsers.cz

Vysoká škola ekonomie
a managementu, s.r.o.

Ústí nad Labem

841 133 166

www.vsem.cz

Vysoká škola cestovního ruchu,
hotelnictví a lázeňství

Praha 1

224 142 685

www.vscrhl.cz

Vysoká škola aplikovaných
ekonomických studií

České
Budějovice

387318632

www.vscb.cz

Vysoká škola aplikovaného práva, s.r.o.

Praha 11

272 931 435

www.vsap.cz

VS VysokeSkoly.com

NEJPODROBNEJSI ADRESAR SKOL

Vysoká škola NEWTON College
OBORY STUDIA
Název oboru
Stupeň vzdělání
Globální podnikání a management
bakalářské
Management mezinárodních institucí
a veřejné správy / bakalářské
Management se zaměřením na psychologii
bakalářské

Délka

Forma

Jazyk

3 roky

prezenční a
kombinovaná

Český

3 roky

prezenční a
kombinovaná

Český

3 roky

prezenční

Český

Adresa: NEWTON College, a.s.
Třída Generála Píky 7
613 00
Brno

El. Přihl. ANO
Telefon: +420 545 124 620
E-mail: studijni@newtoncollege.cz

Vysoká škola NEWTON College nabízí svým studentům
bakalářské vzdělání v oblasti podnikání a managementu.
Posláním NEWTON College je vychovávat absolventy se znalostmi
a dovednostmi nezbytnými pro úspěšný výkon manažerské
praxe.

www: www.newtoncollege.cz

Obsah studia je podle studijních oborů zaměřen na znalosti a dovednosti z oblasti ekonomie, managementu, marketingu, filozofie, psychologie, sociologie, etiky, práva, politologie a dalších.
Metody výuky vycházejí z metod vzdělávání a výcviku aktivních manažerů a odpovídají způsobům, kterými manažeři získávají teoretické
poznatky a praktické dovednosti.
Kombinovaná forma studia je přizpůsobena časovým možnostem studentů, výuka probíhá 3x za semestr v rámci třiapůldenních soustředění
od čtvrtka do neděle. Z toho důvodu je určena zejména pro zaměstnance, podnikatele, studenty jiných vysokých škol, apod.
Přijímací řízení se skládá z přihlášení ke studiu, přijímacího rozhovoru a uzavření smlouvy o studiu. Přijímací rozhovor neověřuje znalosti,
ale zaměřuje se na motivaci a předpoklady ke studiu zvoleného oboru. Probíhá v termínech od března do září a účast na něm je bezplatná.
Studijní praxe jsou součástí studijních plánů všech oborů. Smyslem praxí je umožnit studentům aplikovat znalosti, získat praktické zkušenosti
v reálném firemním prostředí a navázat užitečné kontakty. Absolvent získává školou vydaný certifikát o realizovaných praxích během studia.
NEWTON College nabízí studentům možnost absolvovat část studia na zahraničních vysokých školách, např. ve Španělsku, Turecku,
Slovinsku, Francii, Estonsku, Polsku nebo Portugalsku.
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Název

Město

Telefon

Internet

Literární akademie Josefa
Škvoreckého, s.r.o.

Praha 4
více str. 21

272 773 045

www.lit-akad.cz

Institut restaurování a konzervačních
technik Litomyšl

Litomyšl

461 612 565

www.irkt.cz

Filmová akademie Miroslava Ondříčka
v Písku

Písek

382 264 212

www.filmovka.
cz

Evropský polytechnický institut, s.r.o.

Kunovice

572 433 653

www.vos.
cz/vysoka

Czech Management Institute Praha

Praha 2

224 920 088

www.esma.cz

CEVRO Institut vysoká škola

Praha 1

224237769

www.
cevroinstitut.cz

Bankovní institut vysoká škola a.s.

Praha 7

233 074 547

www.bivs.cz

B. I. B. S., a. s. Brno International
Business School

Brno

545 242 583

www.bibs.cz

Anglo-americká vysoká škola, o.p.s.

Praha 1

257 530 202

www.aac.cz

Akademie STING, o.p.s.

Brno

541 220 334

www.sting.cz

Academia Rerum Civilium - VŠ
politických a společenských věd

Kolín

321 734 711

www.vspsv.cz

! Aktuality
1.

Vysoká škola Škoda Auto otevřela nový campus
Moderní vzdělávací centrum Na Karmeli, společný
projekt automobilky Škoda Auto a města Mladá Boleslav,
který zahrnuje několik vzdělávacích institucí. Vysoká
škola Škoda Auto vyhlašuje také motivační program,
který je určen vynikajícím absolventům středních škol
a bakalářských studijních programů vysokých škol
ucházejícím se o přijetí ke studiu na ŠAVŠ.

2. Soukromá firmat Linet plánuje otevřít nový typ
vysoké školy se zaměřením na průmyslové inženýrství.
“Chceme studenty zapojit do dění v závodech a práce
na některých projektech, aby měli zhruba 50 procent
praxe a 50 procent teorie ve škole,” informoval ředitel
Linetu Zbyněk Frolík.
3.

Letos vznikla nová soukromá vysoká škola
Unicorn College. Je soukromou vysokou školou, která
nabízí vysoce kvalitní bakalářské vzdělání v oboru
informačních a komunikačních technologií, ekonomiky
a managementu.
Novým trendem se stávají soukromé vysoké školy, které
zakládají úspěšné firmy za účelem vychování vlastních
kvalifikovaných pracovníků. Tyto školy mohou nabídnout
studentům zajímavé výhody ve formě stipendií,
praxe, perspektivního uplatnění. I na těchto školách
se platí školné.

tip!

VS VysokeSkoly.com

Soukromé vysoké školy většinou nepořádají přijímací
zkoušky, přihlášky můžete posílat až do zaří, pořádají
během roku několik „dnů otevřených dveří“ a nové
studenty přijímají až do začátku zaří. V poslední době
mají studenti možnost využít půjček na vzdělání od bank.

NEJPODROBNEJSI ADRESAR SKOL

Vysoká škola CEVRO Institut, o.p.s.
OBORY STUDIA
Název oboru
Stupeň vzdělání

Délka

Forma

Jazyk

Veřejná správa (Bc.)
bakalářské

3 roky

prezenční,
kombinovaná

Český

Politologie a mezinárodní vztahy (Bc.)
bakalářské

3 roky

prezenční,
kombinovaná

Český

Adresa: Jungmannova 17
110 00 Praha 1
– Nové Město
Telefon: +420 221 506 707
E-mail: info@vsci.cz
www: www.cevroinstitut.cz

CEVRO Institut je soukromá vysoká škola neuniverzitního typu
zaměřená na studium atraktivních společenskovědních
disciplín s praktickým využitím v oblasti veřejného života.
S naší pomocí můžete být tím, čím chcete!

Vysoká škola CEVRO Institut v akademickém roce 2008/9 otevírá
tříleté bakalářské studium v atraktivních oborech Veřejná správa
a Politologie a mezinárodní vztahy. A to v prezenční i kombinované
formě, vhodné pro studium při zaměstnání.
Studium zajišťuje renomovaný pedagogický sbor v čele s prvním
profesorem politologie na Univerzitě Karlově Miroslavem Novákem
a bývalým děkanem Právnické fakulty UK profesorem Dušanem Hendrychem.
Studiu slouží moderně vybavené učebny Měšťanské besedy,
umístěné přímo v centru Prahy. Škola nabízí počítačové učebny
a kvalitně zásobenou knihovnu, účast na domácích a zahraničních
stážích a konferencích i kontakt s domácími a mezinárodními politickými institucemi. Řídíme se individuálním klientským přístupem
ke každému studentovi.

K předmětové skladbě obou oborů patří vedle profilových kursů také
ekonomie a veřejné finance, management a marketing, sociologie
a psychologie, komunikace a rétorika.
Naši absolventi najdou široké možnosti uplatnění ve veřejné správě,
domácích i mezinárodních politických institucích, v prostředí
think-tanků, nadací a jiných NGOs, v médiích, diplomacii či jako
političtí poradci a konzultanti.
Navštivte dny otevřených dveří, které se konají vždy první středu
v měsíci od 17:00 hodin. Individuální informační schůzky jsou
možné po dohodě na tel. 221 506 707.

SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY
Univerzita Jana Amose Komenského Praha
OBORY STUDIA
Název oboru
Stupeň vzdělání
Vzdělávání dospělých (Bc.)

Délka

Forma

Jazyk

3 roky

prezenční + kombinovaná

Český

3 roky

prezenční + kombinovaná

Český

3 roky

prezenční + kombinovaná

Český

3 roky

prezenční + kombinovaná

Český

3 roky

prezenční + kombinovaná

Český

2 roky

prezenční + kombinovaná

Český

2 roky

prezenční + kombinovaná

Český

2 roky

prezenční + kombinovaná

Český

2 roky

prezenční + kombinovaná

Český

2 roky

prezenční + kombinovaná

Český

3 roky

samostatné studium

Český

Bakalářské
Speciální pedagogika - vychovatelství (Bc.)
Bakalářské
Sociální a masová komunikace (Bc.)
Bakalářské
Evropská hospodářskosprávní studia (Bc.)
Bakalářské
Management cestovního ruchu (Bc.)
Bakalářské
Andragogika (Mgr.)
Navazující magisterské
Speciální pedagogika (Mgr.)
Navazující magisterské
Speciální pedagogika - učitelství (Mgr.)
Navazující magisterské
Sociální a masová komunikace (Mgr.)
Navazující magisterské
Evropská hospodářskosprávní studia (Ing.)
Navazující magisterské
Speciální pedagogika (Ph.D.)
Speciální pedagogika (Ph.D.)

Informace o studiu na UJAK
Termín podání přihlášek:
- 31. březen 2008
- náhradní termín - 31. srpen 2008

Adresa: Roháčova 63
130 00 Praha 3

Telefon: +420 267 199 010 - 014
E-mail: ujak@ujak.cz
www: www.ujak.cz

Univerzita Jana Amose Komenského Praha je vysokou školou
univerzitního typu.
Je v současné době s více jak
6000 studenty bakalářských
a magisterských programů
největší soukromou vysokou
školou v ČR. Nabízí též doktorské studium k získání titulu
Ph.D. UJAK se orientuje
především na společenskovědní
obory, zvl. pedagogického
a psychologického charakteru.
Nově nabízíme též MBA program - Rozvoj lidských zdrojů
a Evropská unie.

Přijímací řízení
- na základě předložené přihlášky ke studiu a dokumentů o předchozím studiu
- administrativní poplatek: 500,- Kč.

Administrativní poplatek zasílejte složenkou typu A na účet Univerzity Jana Amose Komenského č. 1943622379/0800. Ústřižek posledního
dílu složenky vlepte na určené místo na přihlášce. (při osobní návštěvě možnost zaplatit v pokladně školy) Není potřeba potvrzení od lékaře
ani od zaměstnavatele.
K přihlášce přiložte ověřenou kopii maturitního vysvědčení (Bc. studium) nebo diplom a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce (Mgr. studium).
Při osobní návštěvě možnost vzít s sebou originální doklady o absolvování předchozího studia.
Cena studia za jeden semestr: Bakalářské obory: 25.000,-, Magisterské obory: 26.000,-, Doktorský obor: 25.000,-

Anglo-americká vysoká škola, o.p.s., Praha
The New Anglo-American College in Prague
Studium v angličtině vám otevře dveře do světa. U nás můžete studovat ekonomiku a management, humanitní a sociální vědy, srovnávací
právo a mezinárodní vztahy a diplomacii.
V mezinárodním prostředí s individuálním přístupem získáte znalosti
a dovednosti, které vám pomohou při budování vaší kariéry.

Bakalářské obory akreditované MŠMT:
B.A. in Business Administration – B.A. in Politics & Society – B.A. in Humanities, Society & Culture
– B.A. in International Relations
Bakalářský obor validovaný The University of Wales:
B.A. (Hons.) in Comparative Law
Magisterské navazující programy akreditované MŠMT:
M.A. in Public Policy – M.A. in Humanities – M.A. in International Relations & Diplomacy
B.A. in Business Administration můžete studovat také v našem víkendovém programu.
Od podzimu 2008 budeme ve spolupráci s Chapman University nabízet MBA.
Pro zájemce o studium, kteří potřebují zlepšit své jazykové dovednosti, máme připravený intenzivní
kurz angličtiny.
Studium je možné zahájit na podzim i na jaře.

Adresa: Lázeňská 4
Praha 1 – Malá Strana
118 00

Telefon: +420 257 530 202
E-mail: admissions@aac.edu
www: www.aac.edu
www.aavs.cz
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University of New York in Prague
University of New York in Prague (UNYP) byla založena
v roce 1998 ve spolupráci se State University of New York
(SUNY) Empire State College a State University of New York
at New Paltz (obě USA).
Na UNYP je možno studovat úspěšné bakalářské a magisterské programy zahraničních partnerských univerzit (BA, BSc,
MA, MBA). Mezi tyto univerzity patří již zmiňovaná SUNY Empire State College a SUNY at New Paltz, neméně významnými
partnery jsou renomované La Salle University (USA)
a švýcarský Institut Universitaire Kurt Bösch.

Adresa: Legerova 72
120 00 Praha
Czech Republic
Telefon: 224 221 261
E-mail: unyp@unyp.cz
www: www.unyp.cz

UNYP také nabízí vlastní bakalářský program akreditovaný
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
Výuka probíhá v anglickém jazyce.

UNYP je jako soukromá vysoká škola uznána Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy ČR, dále je akreditována Britskou
akreditační radou (British Accreditation Council) a je členem České
asociace MBA škol (CAMBAS) a Association to Advance Collegiate
School of Business (AACSB) .

Bakalářský program – prezenční studium
Obor: Business Administration
International & European Economic Studies
Communication & Mass Media
Psychology
English Language & Literature

Výhody studia na UNYP :
1.absolvent spolu s českým bakalářským diplomem získává i diplom
prestižní zahraniční univerzity
2.individuální přístup a moderní výukové metody kladoucí důraz
na rozvoj kritického myšlení
3.úzké propojení výuky s praxí; spolupráce s firmami
4.osvojení mluveného i písemného projevu v anglickém jazyce
na profesionální úrovni

Všechny bakalářské obory prezenčního studia jsou zakončeny
získáním diplomu ze State University of New York Empire State College (USA). V oborech Business Administration, International & European Economic Studies a Communication & Mass Media získá absolovent vedle diplomu z americké university i český bakalářský
diplom.
požadavky na přijetí:
ukončené středoškolské vzdělání a dostatečná znalost anglického
jazyka
Bakalářský program – víkendové studium
Obor: European Bachelor’s of Business Administration

5.multikulturní prostředí
6.možnost přestupu na partnerskou zahraniční univerzitu
7.výhodné postavení na trhu práce
8.flexibilita financování školného
V současné době studuje na UNYP přes 600 studentů z více
než 60 zemí.

Tento obor je zakončen získáním českého bakalářského diplomu.
požadavky na přijetí:
ukončené středoškolské vzdělání a dostatečná znalost anglického
jazyka

Dny otevřených dveří:
2007: 16.10., 27.11., 19.12.
2008: 22.1.2008, 26.2.2008
vždy mezi 17:00 - 19:00

Kde:
Legerova 72, 120 00 Praha 2
Další informace:
study@unyp.cz
www.unyp.cz

SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY
SVI Kladno - Středočeský vysokoškolský institut, s. r. o.
OBORY STUDIA
Název oboru
Stupeň vzdělání

Délka

Forma

Jazyk

Podniková ekonomika a management (Bc.)
bakalářské

3 roky

prezenční

Český

Marketing (Bc.)
bakalářské

3 roky

prezenční

Český

Ekonomika a management obchodu (Bc.)
bakalářské

3 roky

prezenční

Český

Adresa: C. Boudy 1444, 272 02
Kladno ,
pobočka Karlovy Vary
– Bohatice,
U Trati 70/9, 360 04

El. přihl.: Ne
Telefon: +420 312 663 822,
+420 312 664 784

Přihlášky ke studiu jsou přijímány průběžně na adrese SVI, s. r. o., C. Boudy 1444,
272 02 Kladno. Není vyžadováno lékařské potvrzení. Na základě podané přihlášky
obdrží uchazeč pozvánku pouze k přijímacímu pohovoru organizačního charakteru.

E-mail: studijni@svikladno.cz
www: www.svikladno.cz

Jsme školou kladenského regionu s pobočkou v regionu karlovarském.
• Standardní délka studia je 3 roky. Absolventi VOŠ mají možnost zkráceného studia.
• S podporou programu Socrates-Erasmus byly přepracovány studijní plány všech oborů na modulovou formu s kreditním hodnocením
ve vazbě na evropský model přenosných kreditů ECTS. Současně s diplomem o státní závěrečné zkoušce je studentům vydáván Supplement
diploma/Dodatek k diplomu, ve kterém jsou vyznačené absolvované moduly a získané kredity, které jsou započitatelné při pokračování
ve studiu příbuzných oborů v ČR i v zemích EU.
• Studium je řádně zakončeno státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce. Absolventi získávají titul „bakalář“
(ve zkratce „Bc.“ uváděný před jménem).
• Škola získala od Evropské komise Erasmus University Charter dohodu, která škole otevřela přístup do celé škály evropských programů
a výměnných studentských aktivit.
• Studenti bydlící mimo okres Kladno nebo Karlovy Vary mají možnost požádat o ubytovací stipendium.
• Dopravní spojení – zastávky autobusů přímo před školou
• Velmi přijatelné školné – 19 000,- Kč za semestr (možnost požádat o splátkový kalendář)

Literární akademie ( Soukromá vysoká škola Josefa
Škvoreckého ) s.r.o.
OBORY STUDIA

A

Název oboru
Stupeň vzdělání

Délka

Forma

Jazyk

Adresa: Na Pankráci 54

Tvůrčí psaní a publicistika
bakalářské

3 roky

prezenční +
kombinovaná

Český

140 00 Praha 4

Komunikace v médiích
bakalářské

3 roky

prezenční

Český

Tvůrčí psaní
navazující magisterské

2 roky

prezenční

Český

Redakční práce
navazující magisterské

2 roky

prezenční

Český

Mediální komunikace
navazující magisterské

2 roky

prezenční

Český

Telefon: +420 272 773 045
E-mail: lit-akad@lit-akad.cz
www: www.lit-akad.cz

Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého) vznikla v dubnu 2000 a je jedinou soukromou vysokou školou
v České republice nabízející vzdělání v uměleckých, humanitně zaměřených magisterských oborech. Obsahem výuky je vzdělávání
a výchova tvůrčích pracovníků schopných týmové a individuální práce v oblasti literární a mediální kultury.
Uplatnění absolventů je široké – tisk, televize, film, reklama, rozhlas, divadla a další média.
Nový obor : KOMUNIKACE V MÉDIÍCH
Posluchač studijního oboru Komunikace v médiích je veden k praktické znalosti mediálního trhu a jeho principu. Studium poskytuje posluchači
komplexní teoretické znalosti, a zároveň ho seznamuje s prakticky používanými metodami a postupy v mediálním provozu, které si posluchač
v průběhu studia osvojuje: příprava mediální nebo reklamní kampaně, realizace průzkumu veřejného mínění, editorská práce v nakladatelství
či vydavatelství, moderování diskusí a interview, správa webových stránek apod. Studijní obor neopomíjí ani základy řízení a strategie v médiích.
S tímto zázemím muže absolvent vykonávat povolání dramaturga, redaktora, pracovníka agentury pro výzkum veřejného mínění, moderátora
či člena týmu programového ředitele např. hudebního či filmového festivalu atp. a úroveň těchto dovedností a znalostí odpovídá požadavkům
pro výkon manažerských funkcí nižšího a středního mediálního managementu v oblasti komerčních médií, ve státní nebo veřejnoprávnísféře.
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Bankovní institut vysoká škola, a.s.,

Po mnohaleté zkušenosti s výukou
základů evropské integrace
a společného trhu na magisterských
oborech chce BIVŠ zahájit výuku
na samostatném studijním oboru
bakalářského stupně studia.
Proč?
Adresa: Ovenecká 9/380
170 00 Praha 7 Holešovice
Telefon: +420 233 074 577
E-mail: info@bivs.cz
www: www.bivs.cz

EU je zatím největší seskupení demokratických států na světě představující současně jednotný ekonomický blok se společným trhem
bez hranic, společnou obchodní a stále zřetelněji zahraniční a bezpečnostní politikou navenek. Seskupení, jež bude mít v krátké době
téměř 500 milionů obyvatel, podporuje společným úsilím transformaci členských států, aby se i v podmínkách globalizace zajistil rychlý,
ale udržitelný rozvoj ekonomiky a maximální zaměstnanost.
S tak velkým partnerem, jako je EU, musejí počítat i největší mocnosti světa. Tato skutečnost a fakt, že se EU podílí cca 51 % na veškeré
rozvojové pomoci pro chudé země třetího světa, může usnadnit šíření základních evropských hodnot – demokracie, úcty k menšinám,
solidarity. EU je skupinou samostatných států, které ve vlastním zájmu převedly na společnou působnost řešení mnohých problémů, které
by jinak členské státy nemohly vyřešit vůbec, nebo méně efektivně.
Specifickým přínosem členství ČR v EU podle finančního výhledu 2007–2013 je skutečnost, že v rámci uplatnění zásady solidarity
je možné čerpat z jednotlivých fondů cca 774 mld. Kč. Samozřejmě bez odečtení příspěvků do EU, které budou v tomto období cca
1/10–1/11 možných dotací. Dotace jsou podmíněny kvalitními projekty, v širším kontextu plným uplatněním závazných pravidel, přijatých
Českou republikou jako každým jiným členským státem ještě před přijetím. Je proto důležité disponovat znalostmi z práce na úpravě
pravidel EU, podloženými potřebnými teoretickým základem.
Cílem studia oboru Veřejná správa a Evropské unie je příprava odborníků na výkon funkcí ve státní správě, nebo veřejné správě na úrovni
nižších územních jednotek, a to zejména ve vztahu k EU. Jelikož profesně odpovídá funkci „administrátora“ v nomenklatuře evropských
institucí, může se absolvent rovněž ucházet o práci v orgánech EU.
Absolvent studijního oboru je pracovníkem, který během studia nabyl dostatečné znalosti v oblasti veřejné správy ČR a v EU. Díky jazykovým znalostem bude schopen, po absolvování výběrových řízení zastávat správní i ekonomické funkce, na něž je požadován bakalářský
stupeň vzdělání a předpokládána práce v cizím jazyce. V praxi bude část absolventů schopna - dle úrovně jazykových znalostí
- podílet se přímo na projednávání návrhů v rámci rozvoje acquis communautaire.

Vysoká škola

ZAMĚŘENÁ NA

IT

Škola, která Ti k něčemu bude.
Otevřené obory bakalářského studia
I Informační technologie
I Management ICT projektů
I Ekonomika a management
Absolvent má možnost stát se informatikem s ekonomickým myšlením
a znalostí business aspektů fungování firem a organizací, či se může
stát odborníkem v oblasti ekonomiky a managementu organizací se zvýrazněnou orientací na znalost používání informačních a komunikačních
technologií.

Kontakt
Unicorn College s. r. o.
V Kapslovně 2767/2
130 00 Praha 3

tel.: (+420) 271 097 111, e-mail: info@unicorncollege.cz
Více informací o Unicorn College naleznete na:

www.unicorncollege.cz
Pa r t n e ř i š ko l y
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Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a. s.
VŠMIE je soukromá vysoká škola, která byla založena v roce
2001.
Ve svém podtitulku máme 3 slova, kterým věříme:
VZDĚLÁNÍ, PARTNERSTVÍ, ÚSPĚCH.
O škole
Specializujeme se na vědní obory a oblasti podnikání
a informatiky, ve kterých nás mnozí považují za nejlepší.
Nabízíme špičkové vzdělání v jedinečné kombinaci informatiky a ekonomiky, a to formou denního (prezenčního)
i dálkového (kombinovaného) studia.Nabízíme bakalářské
studium ve standardní délce tří let v oborech:
Aplikovaná informatika a Manažerská ekonomika.
Oba obory jsou zaměřeny na informatiku a ekonomiku,
v každém je však kladen důraz na jednu z těchto dvou
oblastí.

Adresa: Vltavská 585/14
150 00 Praha 5
Telefon: +420 251 512 231
+420 800 555 808
E-mail: vsmie@vsmie.cz
www: www.vsmie.cz

Informace o možnostech studia

Klíčová témata v oborech studia:

1. Aplikovaná informatika – Management ICT
2. Aplikovaná informatika – Informační technologie
3. Manažerská ekonomika
prezenční i kombinovaná

•
•
•
•
•

Řízení podniku v informační společnosti
Business analýza
Projektové řízení
Doménové a business modelování, UML
Systémy e-CRM, ERP

•
•
•
•
•
•

Metodiky vývoje a implementace software, UML
Programovací jazyky: Java, C++, C#
Softwarové platformy: .NET, J2EE, J2SE
Databázové platformy: Oracle, MS SQL
Počítačové sítě: Internet, TCP/IP, LAN, WAN
Správa serverů: Windows, Linux

Prezenční: 3 roky (6. semestrů)
Kombinovaná: 3,5 roku (7. semestrů)

Prezenční: od 26 665,-Kč/semestr
Kombinovaná: od 21 665,- Kč/semestr
(K financování studia lze díky spolupráci s KB využít studentský úvěr
Gaudeamus)
Přijímací pohovory:
U přijímacího pohovoru se zjišťuje:
- zájem o studium
- úroveň všeobecné informovanosti o problematice vybraného studijního oboru
- kvalita komunikačních dovedností.
Přijímáme bez přijímacích testů!
Partneři školy:
Společnost HP je výhradním dodavatelem PC tabletů a
zároveň partnerem v oblasti náboru absolventů do praxe.
Díky spolupráci s KB je studium na naší vysoké škole
dostupné opravdu každému.
MS IT Academy Program nám poskytuje podporu při výuce
informačních a komunikačních technologií.
Společnost CISCO zaštiťuje výuku v předmětech o
počítačových sítích včetně mezinárodně uznávané certifikace CCNA.

• Základní propočty efektivnosti podnikových činností
• Finanční a nákladové účetnictví - zjišťování a vyhodnocování ekonomických informací v podniku
• Controlling - metody zjišťování a odstraňování rezerv
• Marketing - zásady úspěšného prodeje a komunikace firmy
na trhu
• Podnikání na Internetu - e-shopy, elektronické bankovnictví, internetový marketing
• Řízení inovací v podniku

Naši studenti získávají
tento Tablet PC pro
výuku za cenu od

99

,- Kč

SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY
VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.
Připravte si zajímavý život a lepší kariéru ve světě úspěšných firem, financí nebo veřejné správy
v EU. Přijďte se přesvědčit, že kvalitní studium je nejlepší investice pro život. Navštivte dny
otevřených dveří každý druhý čtvrtek v měsíci v Praze, Mostě a Kladně, více na www.vsfs.cz

Bakalářské obory:
( 6 semestrů, forma: prezenční i kombinovaná, titul: Bc. )

Aplikovaná informatika, Finance a finanční služby, Marketingová komunikace, Pojišťovnictví
Řízení podniku a podnikové finance, Veřejná správa

Navazující magisterské obory:
( 4 semestry, forma: prezenční i kombinovaná, titul: Ing. )

Aplikovaná informatika, Finance a finanční služby, Pojišťovnictví, Řízení podniku a podnikové
finance, Veřejná správa
Jsme moderní, dynamicky se rozvíjející soukromou vysokou školou v České republice, působíme
v Praze, Mostě a Kladně. Ve spolupráci se City University of Seattle dále nabízíme a organizujeme
celosvětově uznávané manažerské studium MBA v anglickém jazyce. Spolu s dalšími vzdělávacími
produkty tak vytváříme pevné základy Vašeho celoživotního vzdělávání.

WWW

Adresa: Estonská 500, 101 00
Praha 10

Telefon: 210 088 800
E-mail: info@vsfs.cz
www: www.vsfs.cz
Studijní střediska :
Praha 5, tel.: 257 325 511
Kladno, tel.: 312 242 187
Most, tel.: 476 707 722

Připravili jsme pro vás aktuální seznam všech vysokých škol, které letos budou pořádat den otevřených dveří. Tento
článek najdete na internetové adrese casopis.kampomaturite.cz nebo na www.vysokeskoly.com.
Návštěvu dnů otevřených dveří doporučujeme obzvláště u soukromých vysokých škol, kde si budete moct udělat
představu o vysoké škole, výuce i zaměření školy.

25

26 VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY

Chci na vyšší odbornou školu
Složili jste maturitu a čeká vás rozhodování
co dál. Vyvstává tu řada otázek týkajících se
jednak typu školy, oboru a také délky studia.
Dobrou alternativou se pro řadu studentů
stala vyšší odborná škola (VOŠ). Pro někoho
může VOŠ představovat východisko po
neúspěšných přijímacích zkouškách na VŠ. Jiní
se na VOŠ hlásí cíleně, protože chtějí získat
vzdělání za dobu kratší, než vyžaduje studium
na vysoké škole.
V ČR se VOŠ objevily jako zcela nový typ studia po roce 1990.
Jejich koncepce byla částečně převzata ze zahraničí, kde
obdobné instituce existují již řadu let a jsou tradičním prvkem
vzdělávací soustavy. VOŠ se u nás, podobně jako v zahraničí,
dělí na soukromé a státní. Celkový počet VOŠ v ČR je přibližně
170.
Hlavním rozdílem mezi VOŠ a VŠ je zejména délka studia
a větší sepětí teorie s praxí. Výraznou charakteristikou studia
na VOŠ je těsné propojení výuky s praktickou činností, přičemž
na většině vyšších odborných škol trvá praxe minimálně jeden
semestr. Absolventům to umožňuje rychlejší orientaci při
nástupu do zaměstnání a schopnost se v co nejkratší době
přizpůsobit novému pracovnímu prostředí. Toto je nespornou
předností oproti vysokým školám, které kladou hlavní důraz
na teoretickou stránku studia. Nezanedbatelnou výhodou VOŠ
je snazší přijímací řízení a možnost podat přihlášku až do konce
dubna (lze se na ně ale dostat i ve 2. či 3. kole přijímacího
řízení, tedy koncem srpna).

V roce 1999 byl umožněn vznik soukromých vysokých škol
na základě VOŠ. Této možnosti využilo více než 15 subjektů,
které tímto způsobem založily soukromé VŠ. Studenti VOŠ
s titulem DiS tak mohou navázat studiem na soukromé VŠ
a získat titul Bc již za dva roky.
Nabídka VOŠ, pokud jde o jejich zaměření, je dnes už opravdu
velká. Uchazeči mají na výběr ekonomické, humanitní,
technické, zdravotnické, umělecké, zemědělské obory, cestovní
ruch, hotelnictví, atd.
Důležité je vybrat si kvalitní školu s perspektivou dobrého
uplatnění po jejím absolvování. Jedním z poznávacích kritérií
pro posouzení kvality školy je certifikát kvality EVOS. Uděluje
ho Řídící rada programu EVOS, v níž zasedají čelní představitelé
některých profesních svazů, např. Svazu průmyslu a dopravy,
Svazu obchodu. Neznamená to však, že škola bez tohoto
certifikátu je špatná! Dalšími, neméně důležitými kritérii
jsou: pověst školy, úroveň organizace přijímacího řízení, podoba
informačních materiálů, internetové stránky, počet studentů,
uplatnění absolventů, možnost navazujícího studia atd.
Závěrem trocha statistiky. V roce 2007 se na VOŠ hlásilo
v České republice celkem 17 tisíc studentů, kteří podali 22
tisíc přihlášek. Pouze 83,9% z nich však k přijímacím zkouškám
dorazilo. Přijato bylo celkem 13 tisíc nových studentů.
Absolvování vyšší odborné školy zvyšuje podle statistik šance
na uplatnění na trhu práce.

Důležité informační internetové stránky:

WWW

www.VyssiOdborneSkoly.com
Adresář vyšších odborných škol

Mezi nevýhody V0Š patří finanční náklady v podobě školného.
Na státních VOŠ se školné pohybuje v rozmezí od 2000 do 6000
korun ročně. Na soukromých VOŠ je tato částka podstatně
vyšší (od 10 000 do 40 000 Kč ročně). Určitým handicapem
může být také to, že vyšší odborné školy si až na výjimky zatím
nevybudovaly takovou prestiž jako vysoké školy.
Délka studia na VOŠ se v pohybuje v rozmezí od 2 let až do
3,5 let (dálkové studium 3 až 4 roky). Studium by se mělo
svým pojetím a charakterem blížit studiu na vysoké škole. To
znamená, že výuka je rozložena do semestrů, na konci každého
semestru je zkouškového období, výuka se uskutečňuje
v podobě seminářů a přednášek atd. Studovat je možné prezenčně
i dálkově (distančně). Po úspěšném zakončení studia student
získává titul „diplomovaný specialista“ (DiS).

www.ssvs.cz
Sdružení škol vyššího studia
www.asociacevos.cz
Asociace vyšších odborných škol
www.KamPoMaturite.cz
vaše možnosti studia po maturitě

VO VyssiOdborneSkoly.com
S
NEJPODROBNEJSI ADRESAR VOS

w

Učíme IT šílence talenty
3 leté denní studium oboru Informační technologie.
Nově i jako 3,5 leté dálkové studium.

telefon 257 311 119, 603 268 495

e-mail iivos@iivos.cz

web www.iivos.cz
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Osm rad, jak si vybrat dobrou vyšší odbornou
školu
Dobrá vyšší odborná škola by měla být dostatečně
materiálně zabezpečena. To znamená, že by zde měla být
knihovna se studovnou a dostatkem literatury. Samozřejmostí
by měl být přístup studentů k výpočetní technice a internetu,
a to i mimo výuku.

tip!

Vyšší odborné školy by měly spolupracovat s obdobnými
školami v zahraničí. To jim umožňuje vysílat část studentů
na zahraniční stáže, respektive odborné praxe.

Počet vyučovacích hodin (přibližně 26 týdně) a vůbec celé
uspořádání studia by měly vytvářet prostor pro samostatnou
práci studentů a volitelnost studijních předmětů nebo bloků.
Proto je výhodou, když škola přijímá ke studiu dostatečný počet
studentů.

Celkový počet studentů přijímaných do prvního ročníku,
ale i studentů na celé škole může ovlivňovat kvalitu a pestrost
studia. Větší škola s více studenty může nabídnout svým
klientům více předmětů i oborů, více volitelných prvků a snáze
zabezpečí potřebný profil vyučujících (malá škola zřejmě nebude
zaměstnávat odborníka na úzce specializovanou oblast).

Odborná praxe by měla být souvislá a rozhodně by
neměla trvat méně než několik měsíců. Teprve v takovém
případě může student hlouběji nahlédnout do prostředí, dostat
se k samostatným úkolům a samostatné práci. To využije při
přípravě závěrečné práce, kterou na závěr studia obhajuje.

Školy by měly mít pro zájemce připravené vlastní
informační materiály tak, aby se každý uchazeč mohl se školou
seznámit. Mnohé informace lze dnes najít i na internetu.

Pedagogové působící na vyšší odborné škole používají
jiné metody práce a jiný přístup ke studentům než učitelé na
školách středních. Koneckonců i hloubka specializace je zde
na zcela jiné úrovni. Proto, pokud vyšší odborná škola existuje
společně se školou střední, měli by se přednášející na vyšší
stupeň studia specializovat (ne tedy učit jednu hodinu na vyšší
a další na střední škole). U samostatně existujících vyšších
škol je v tomto ohledu situace přehlednější. V každém případě
by měli se školou spolupracovat (tedy pravidelně vyučovat)
specialisté z praxe. Odpovídá to praktickému zaměření tohoto
typu studia.

Určitě dobrým vysvědčením pro vyšší odbornou školu
je ocenění certifikátem kvality EVOS. Ten potvrzuje, že studijní
obor obstál v hodnocení kvality. To probíhá za účasti specialistů
z praxe, učitelů vysokých a vyšších škol a pedagogických
odborníků. Je ale třeba říci, že zdaleka ne všechny školy toto
hodnocení podstoupily, jinými slovy: nemá-li škola certifikát
EVOS, neznamená to ještě, že je nekvalitní.

VO VyssiOdborneSkoly.com
S
NEJPODROBNEJSI ADRESAR VOS

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o.p.s., Litoměřice, Palackého 730/1
OBORY STUDIA
Název oboru
Stupeň vzdělání

Délka

Forma

Jazyk

Firemní management 63-41-N/026

3 roky

denní

Český

Firemní management 63-41-N/026

3,5 roku

dálková

Český

Naše škola Vám nabízí moderní způsob výuky a individuální
přístup ke studentům. Praxe ve firmách a spolupráce
s vysokými školami Vám poskytnou ty nejlepší předpoklady
k výkonu manažerských činností jak ve státní, tak v
soukromém sektoru. Po ukončení studia získáte titul DiS
a v jednoročním navazujícím studiu na BIVŠ titul Bc .

Adresa: VOŠ, OA a SOŠ
EKONOM, o. p. s.,
Litoměřice Palackého
730/1
412 01 Litoměřice
El. Přihl Ano
Telefon: +420 416 732 996
E-mail: skolaekonom@
skolaekonom.cz
www: www.skolaekonom.cz

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s., Litoměřice má svou vlastní budovu vybavenou moderní
technikou školním nábytkem a sociálním zařízením. Učebna výpočetní techniky nabízí kvalitní počítače a špičkový software. Každá učebna
má počítač, který slouží nejen pro zapisování třídní knihy a docházky, ale také na zkvalitnění výuky. Spolu s data projektory jsou počítače nedílnou
součástí výuky pomocí prezentací power point. Aktivní účast studentů ve výuce je zajištěna dvěma interaktivními tabulemi, jedna je umístěna
v kabinetě německého jazyka a druhá v kabinetě anglického jazyka. Sborovna je také plně vybavena počítači a vyučující jsou takto neustále
ve spojení s vedením školy a s celým vyučovacím procesem.
Počítačové vybavení školy je nezbytnou pomůckou studentům, kteří mají dálkový přístup k informacím o výuce, klasifikaci a docházce.
Vyhlašování termínů zkoušek vyučujícími a přihlašování studentů na zkoušky je už samozřejmostí.
Výuka je zajišťována interními a externími učiteli. Externisté jsou odborníci z praxe a jejich zkušenosti jsou logickou součástí výuky
odborných předmětů. Studium má vysokoškolský charakter, který vyplývá nejen ze školského zákona, ale také z přístupu vyučujících k výuce
a ke studentům. Formami výuky jsou přednášky, semináře, workshopy a cvičení. Zkoušky mají patřičnou důstojnost a úroveň.
Absolvent naší školy je vybaven teoreticky a prakticky pro manažerské funkce v širokém spektru podnikatelské, obchodní a finanční oblasti.
Může také působit jako expert nebo podnikatel ve zmíněných oblastech. Zájemci o další studium mohou se mohou přihlásit do navazujícího
studia na Bankovním institutu vysoké škole Praha a získat bakalářský titul.

27

28 VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY

Vyšší odborné školy v České republice
V ČR se vyšší odborné školy (dále jen VOŠ)
objevily jako zcela nový typ studia po roce 1990.
VOŠ se u nás dělí na veřejné (120 škol), soukromé
(55) a církevní (4). Celkový počet VOŠ v ČR je
přibližně 180. Vyšší odborné školy často vznikly
v rámci existujících středních škol, ale v poslední
době začaly vyšší odborné školy nabízet i
vysokoškolské studium (bakalářské programy).
Některé VOŠ úzce spolupracují s existujícími
vysokými školami a univerzitami, které pak
studentům uznávají předměty absolvované během
studia na VOŠ.
Nabídka oborů VOŠ je opravdu široká. Na prvním
místě jsou ekonomické obory (45 VOŠ), na
druhém místě jsou obory zdravotnické (30) a na
třetím místě humanitní obory (23 VOŠ). Studenti
mohou dále studovat potravinářské, zemědělské,
technické, umělecké, teologické obory
a informatiku.

5 nejčastějších důvodů, proč
studovat na vyšší odborné škole
Existuje pět nejčastější důvodů, proč se studenti rozhodnout
pokračovat ve studiu na VOŠ.
student si chce zvýšit vzdělání (titul) a získat praxi
v oboru.
student neudělal přijímací zkoušky na VŠ, přesto chce
dále studovat a přes studium na VOŠ chce pokračovat ve studiu
na VŠ.
student má zájem o obor a kromě studia se chce věnovat
praxi v daném oboru.
student má možnost získat kvalifikaci, kterou jinde
nezíská (např.: diplomovaná zdravotní sestra, zubní technik,
dentální hygienistka).
student nechce jít ještě do práce a zároveň si je vědom
zvyšujícího se podílů studentů s maturitou (učebních oborů
ubývá) a chce mít konkurenční výhodu nad ostatními.

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA POTRAVINÁŘSKÁ
Stěchovice 1358, 767 54 Kroměříž
tel.: +420 573 334 936-7, fax: +420 573 334 936
e-mail: vospaspsm@vospaspsm.cz
www.vospaspsm.cz kon. Mgr. Vladimír Dvořák
Studijní obory :
Chemie a technologie potravin - Technologie mléka a mléčných výrobků
Bakalářský studijní program s profilací
realizovaný ve spolupráci s FT UTB Zlín
Přihlášky na FT UTB Zlín, kopie na VOŠP Kroměříž viz pokyny na webu školy

Potravinářská technologie - Analýza potravin, Technologie a hygiena potravin,
Zpracování mléka
Program vyššího odborného studia s profilacemi
Forma studia: denní/kombinované. Délka studia: 3/4. Roční školné: 3000 Kč.
Přijímací řízení bez přijímacích zkoušek

Jak si vybrat vyšší odbornou školu
Původně jsme chtěli do časopisu dát tabulku všech vyšších
odborných škol, ale pro jejich velký počet a stejné názvy
by tabulka nebyla nikdy přehledná. Kromě toho si studenti
hledají VOŠku většinou podle zaměření a blízkosti ke svému
bydlišti. Právě pro lepší pohodlí studentů jsme vytvořili
nejpodrobnější adresář všech vyšších odborných škol v České
republice, kde si můžete zadat při vyhledávání všechna možná
kritéria jako zaměření, obory, kraje a právní subjektivitu.
Každá škola zde má podrobnou prezentaci, z které můžete
přímo kontaktovat studijní oddělení dané školy. Vše najdete
na jedné adrese
.

VO VyssiOdborneSkoly.com
S
NEJPODROBNEJSI ADRESAR VOS
Název

Ulice

Město

Internet

JABOK - VOŠ sociálně pedagogická a
teologická

Salmovská 8

Praha 2

www.jabok.
cuni.cz

VOŠ publicistiky

Salmovská 8
Opatovická 18

Praha 1

www.vosp.cz

Institut informatiky-VOŠ, s.r.o.

Radlická
591/115

Praha 5

www.iivos.cz

VOŠ a Střední průmyslová škola
grafická

Hellichova 22

Praha 1

www.vosgspsg.
cz

VOŠ stavební a střední průmyslová
škola stavební

Dušní 17

Praha 1

www.eStav.
cz/voss-dusni

VOŠ textilních řemesel

U Půjčovny 9

Praha 1

www.sweb.
cz/sustr.praha/

VOŠ a Střední průmyslová škola
dopravní

Masná 18

Praha 1

www.
spsdmasna.cz

VOŠ - Vyšší obchodní podnikatelská
škola s.r.o.

Masná 13

Praha 1

www.vopspraha.cz

VOŠ elektrotechnická Františka Křižíka

Na Příkopě 16

Praha 1

www.
vosaspsekrizik.
cz

VOŠ zdravotnická a Střední
zdravotnická škola

Alšovo nábřeží
6/82

Praha 1

www.szspraha1.
cz

Soukromá VOŠ zdravotnická MEDEA,
s.r.o.

Benediktská
685/2

Praha 1

www.
skolamedea.cz

Collegium Marianum - Týnská VOŠ,
s.r.o.

Melantrichova
971/19

Praha 1

www.collegium
marianum.cz

VOŠ potravinářských technologií

Podskalská 10

Praha 2

www.
podskalska.cz/

VOŠ zdravotnická maltézských rytířů

Ječná 33

Praha 2

www.
skolajecna.
unas.cz

VOŠ, SOŠ a SOU Kostelec nad Orlicí
Komenského 873, 517 41 Kostelec nad Orlicí, tel.: 494 323 711, fax: 494 323 728
e-mail: szes@szeskostelec.cz
www.szeskostelec.cz
nabízí pro školní rok 2008/9 na VOŠ studijní obor 41-31-N009

ŠLECHTITELSTVÍ
(semenáøství a plemenáøství)

3-leté denní specializaèní studium pro absolventy s maturitou
(zemìdìlských škol, gymnázií...). Po prvním roèníku monost volby
specializace na problematiku šlechtìní rostlin a semenáøství nebo
na problematiku šlechtìní zvíøat a plemenáøství. Podmínkou otevøení
specializace je min. 10 studentù ve skupinì. Souèástí areálu školy je
moderní internát, tìlocvièna a vlastní stravovací zaøízení.

Bliší informace na www.szeskostelec.cz

Uzávìrka pøihlášek: 1. termín: 31. 5. 2008
2. termín: 25. 8. 2008

Bez pøijímacích zkoušek

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY
Vyšší odborná škola ekonomická a Obchodní akademie,
Praha 8,Kollárova 5
OBOR
Název

Délka

Forma

Jazyk

Ekonomika mezinárodního

3 roky

Denní

Čj, Aj, Nj

hospodářství

Adresa: Kollárova 5/271
186 00 Praha 8 - Karlín

VOŠE a OA je státní škola, školné činí 3.000,- Kč ročně. Uplatňován je duální systém výuky:
v 1. ročníku probíhá klasická výuka zaměřená na angličtinu, němčinu a ekonomické předměty;
ve 2. a 3. ročníku se střídají bloky teoretické výuky v cizím jazyce (AJ nebo NJ) a praxe
ve firmě.

Absolvent získá během studia jak výbornou praktickou znalost cizího jazyka, tak praxi (často
dokonce najde zaměstnání ve firmě, kde praxi vykonával). Studium je ukončeno absolutoriem (titul
DiS). Předpokladem je maturitní zkouška, dobrá znalost angličtiny a němčiny a úspěšně složené
přijímací zkoušky. Uzávěrka přihlášek: 31.5.2008. Přílohy k přihlášce: česky psaný strukturovaný
životopis s průkazovou fotografií, motivační dopis psaný v tom cizím jazyce, v němž chce uchazeč
studovat (AJ nebo NJ), příp. ověřená kopie závěrečného a maturitního vysvědčení z absolvované
střední školy. Den otevřených dveří: 29.1.2008 v 17:00.

El. přihl. NE
Telefon: +420 222 333 311
E-mail: kancelar@akademie-kollarova.cz

www: www.akademie-kollarova.
cz

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZAHRADNICKÁ MĚLNÍK
OBOR
Název

Délka

Forma

Jazyk

Zahradní a krajinná tvorba

3 (4) roky

Denní (dálkové)

Český

Adresa: Na Polabí 411, 276 01
Poskytuje maturantům středních škol
TŘÍLETÉ DENNÍ a ČTYŘLETÉ DÁLKOVÉ STUDIUM
obor ZAHRADNÍ A KRAJINNÁ TVORBA
ukončené absolutoriem

Mělník

Telefon: +420 315 623 023-5,
+420 602 232 333

• Uplatnění: ve státní správě (funkce v referátech životního prostředí apod.),
v obchodních společnostech, v odborných firmách (okrasné školkařství, realizace zakládání sadových
úprav a jejich údržba), v projekčních ateliérech apod.; možnost pokračování ve vysokoškolském
studiu
• Uzávěrka přihlášek: 1. termín - 31. 5. 2008; 2. termín - 15. 8. 2008
Den otevřených dveří: 14. 3. 2007

E-mail: pytloun@zas-me.cz
www: www.zas-me.cz

• Dny otevřených dveří: 3. 10., 7. 11., 5. 12. 2007 (s vánoční výstavou),
16. 1., 12. 3., 16. 4. 2008

SPŠ a Vyšší odborná škola Písek
KMENOVÝ OBOR - Výpočetní technika a informační technologie
Studium je tříleté denní, zakončené absolutoriem. Absolventi
získávají titul diplomovaný specialista oboru Přenos a zpracování
informací (DiS.).Termín podání přihlášek: 13. 6. 2008,
2. termín 22. 8. 2008
Vysoké uplatnění na trhu práce a ve studiu na VŠ,
regionální akademie CISCO, ECDL – řidičák na počítač,
širokopásmový internet pro všechny studenty, mezinárodní
projekty, spolupráce s VŠ
Cílové vědomosti, které studenti během studia získávají, jsou zaměřeny do oblasti informační techniky a technologie, navrhování zavedení a správy počítačových sítí, automatizačních procesů
a prostředků, telekomunikačních a radiokomunikačních procesu a prostředků, ale i managementu,
marketingu a psychologie. Během studia se vyučuje rovněž anglický a další cizí jazyk.
Uplatnění absolventů: Operátor informační techniky ve firmě, která ji projektuje, zavádí, užívá
nebo provádí její prodej.
Roční školné studentů podle Nařízení č. 153/1996 činí 3 000,- Kč. Splatné ve dvou splátkách.
Certifikáty: ECDL, CISCO, CCNA 1 až 4, IT Esentials I, II.

Adresa: Karla Čapka 402,
397 11 Písek

Telefon: +420 382 214 805-6
E-mail: sps@sps-pi.cz
www: www.sps-pi.cz
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Soukromá vyšší odborná škola
zdravotnická MEDEA, s.r.o.

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNÍ
OLOMOUC - CARITAS

Benediktská 2, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 224 827 054 -3 , +420 602 803 350
E-mail: MEDEA.MEDEA@post.cz
www.skolamedea.cz
Studijní obory :
Diplomovaný zdravotnický záchranář
denní a dálková forma , 3leté studium
Diplomovaná všeobecná sestra
denní forma, 3,5 leté studium
Studium ukončeno absolutoriem (DiS)
Škola je zařazena do Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT ČR
Přihlášky zasílejte obratem!
Na denní formu studia přijímáme bez přijímacích zkoušek !

Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního
ruchu

Nám. Republiky 3, 779 00 Olomouc
Tel.: +420 585 209 020, +420 585 209 025
e-mail: skola@caritas-vos.cz
http://www.caritas-vos.cz
Studijní obory:
Charitativní a sociální práce
forma studia denní i dálková, 3 roky
Sociální a humanitární práce
forma studia denní, 3 roky
Termín přijímacího řízení: 2. kolo 28. – 29. 8. 2007
Uzávěrka přihlášek: 2. kolo 1. 8. 2007
Oba obory lze současně studovat v rámci vysokoškolského bakalářského
studia.

SOUKROMÁ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA
DAŇOVÉHO PORADENSTVÍ STING, s.r.o.

České Budějovice, Senovážné náměstí 12
Studijní oddělení: tel.: +420 387 788 117
Další informace: www.skolacrcb.cz

Stromovka 1, 637 00 Brno - Jundrov,
tel./fax: +420 541 220 334, mobil 603 462 002
E-mail: vos@sting.cz , www.sting.cz

Nabízí pro absolventy středních škol
Studijní obor: CESTOVNÍ RUCH 65-43-N/01
Délka studia: 3 roky (denní)
Způsob ukončení: absolutorium (titul diplomovaný specialista v oboru)
Přijímací řízení je dvoukolové, přihlášky je možné posílat v průběhu jarních
měsíců pro první kolo a v první části letních prázdnin pro druhé kolo.
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY: z cizího jazyka a všeobecný test zaměřený na cestovní
ruch
Domov mládeže, školní jídelna
Roční školné: 4.000,--Kč ve dvou splátkách

Vyšší odborná škola cestovního ruchu, s. r. o.

EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ Vzdělávací program: FINANCE A DANĚ
Tříleté denní i dálkové studium, roční školné u denního studia 19 000,- Kč,
u dálkového 13 000,- Kč. Přihlášky do 30.4.2008, přijímací řízení 10.6.2007.
Denní i dálkové studium bez přijímacích zkoušek, u dálkového studia podmínkou
tříletá praxe.
Absolventi školy získávají teoretické znalosti i praktické dovednosti
k vykonávání ekonomických funkcí v soukromých i státních podnicích,
ve státní správě, případně při vedení vlastní firmy. Uplatňují se jako samostatní
ekonomové, odborní manažeři malých a středních firem nebo jako účetní.
Absolventi školy mohou pokračovat v bakalářském studiu na soukromé vysoké
škole Akademie STING (bližší informace na www.sting.cz).

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HUSŮV INSTITUT
TEOLOGICKÝCH STUDIÍ

Ortenovo nám.
34/1275, Praha 7 – Holešovice
tel. +420 603 251 745, +420 222 782 007
www.vos-cestovni-ruch.cz, spsvos@volny.cz
Nabízíme Vám kvalitní vzdělání v oblasti cestovního ruchu
s výukou nestandardních cizích jazyků . Výběr z 25.
Na škole se povinně vyučují 3 cizí jazyky. Škola, jako jediná v ČR, nabízí kromě výuky standardních jazyků i finštinu, švédštinu, norštinu, dánštinu, portugalštinu, řečtinu, thajštinu, arabštinu, čínštinu, perštinu, mongolštinu, hebrejštinu, indonéštinu, hindštinu, korejštinu, makedonštinu, chorvatštinu, srbštinu,
japonštinu. Během studia lze absolvovat praxi ve firmách v zahraničí. Škola
má předmět Ekoagroturistiku, který je požadován ve světě. Škola má moderně
vybavené nové učebny. Nejlevnější školné.

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ a SZŠ,
HRADEC KRÁLOVÉ

Wuchterlova 5, 166 26 Praha 6 – Dejvice
Kontakty: +420 233 371 541, +420 777 759 659
www.hits.zde.cz, voshits@seznam.cz
Studijní obor: Teologie a pastorace; délka studia: 3 roky; forma
studia: dálková; titul po ukončení: DiS., případně Bc.;
školné: 500 Kč/semestr
Škola vybavuje studenta nejen k práci v sociální sféře, ale také k rozličným
aktivitám ve výchovně-vzdělávacích organizacích. Student bude také schopen
samostatné přípravy a vedení grantových projektů, získávat finanční prostředky
z více zdrojů (fundraising). Velké množství předmětů zaměřených na oblast
psychologie a sociologie, doplněných o teologii, připraví studenty ke komunikaci
s lidmi různých věkových i sociálních skupin. Nízké školné, individuální přístup
ke studentům, možnost zajištění levného ubytování. To jsou další výhody studia
na VOŠ HITS.

Vyšší odborná škola ČSTV, s.r.o.

Komenského 234, Hradec Králové, 500 03
Tel.: +420 495 075 111, fax. +420 495 513 485
www.zshk.cz, zshk@zshk.cz
Nabízí pro absolventy středních škol ve školním roce
2008/2009 vzdělávací programy:
Diplomovaná všeobecná sestra – 53-41-N/001
Diplomovaný farmaceutický asistent – 53-43-N/004
Diplomovaný zubní technik – 53-44-N/002
Denní forma, délka studia 3 roky, ukončeno absolutoriem, profesní titul Dis
Přijímací zkoušky: 1.term. – 18. 6. 08 2.term. – 27. 8. 08
Uzávěrka přihlášek: 1.term. – 31. 5. 08, 2.term. – 15. 8. 08

Zátopkova 2/100 Praha 6 - Břevnov 160 17
Tel.: +420 233 017 351, +420 233 017 315
www.cstv.cz, vos.cstv@cstv.cz

Studijní obor

Tříleté prezenční studium - Management tělesné výchovy a sportu, zakončené
absolutoriem a titulem DiS. Široká možnost uplatnění ve vedení firem, ve všech
oblastech organizované TV a sportu i v rámci soukromého podnikání.

VO VyssiOdborneSkoly.com
S
NEJPODROBNEJSI ADRESAR VOS

CIZÍ JAZYKY

Jak udělat maturitu v pohodě
O maturitě se říká, že je zkouškou dospělosti.
Něco pravdy na tom asi bude, protože kromě
prověření vašich školních vědomostí se
zároveň ukáže, jestli se dokážete samostatně
naučit velký objem látky a zvládnout psychický
nápor, který s sebou maturita přináší. Stres si
vytváříte jednak sami (třeba tím, že nestíháte
opakovat, jak jste si předsevzali), jednak
k němu přispívají otázky od kamarádů a členů
rodiny typu: „Učíš se?“, „Už máš vypracované
všechny otázky?“, „Uděláš to vůbec?“...
A do toho se máte učit!

Tady je deset rad pro úspěšné
zvládnutí maturity bez velkého
stresu:
1) Můžete-li si vybrat, maturujte z předmětů,
které vám jdou a baví vás
2) Maturitní předměty si zvolte i v posledním
ročníku střední školy
3) Maturitní předměty volte i podle předmětů,
které budou u vašich přijímacích zkoušek na VŠ
4) Domluvte se s kamarády na společné přípravě
či vypracování maturitních okruhů
5) Nakupte si již zpracované a knižně vydané
maturitní okruhy
6) Poraďte se se staršími spolužáky a kamarády,
kteří už to mají za sebou
7) Přiměřeně komunikujte (nepodlézejte, ale ani
neprovokujte) s učitelem, kterého budete mít
u maturity
8) Udělejte si svůj vlastní studijní plán
(rozvrhněte si termíny pro opakování), který
zkuste dodržovat. Nepřeceňujte se, nechte si
dostatek času
9) Učte se jazyky (v zahraničí, na kurzech,
doučování, intenzivnější přípravou) – jsou
povinné u maturity
a většinou i přijímacích zkoušek
10) Pamatujte, že svaťák není zase tak dlouhý.
Málokdo se dokáže efektivně učit více než 8-9
hodin denně. Začněte s přípravou asi 3 týdny
předem!
PS - relaxujte

Na www.KamPoMaturite.cz/maturita
najdete přes 150 učebnic a vypracovaných
maturitních otázek. Také seminárky,
referáty, čtenářský deníky ke stažení.

Poznámka na závěr: Každý, kdo
dělá maturitu, časem zjistí, že
e tolik nestalo a že ty nejtěžší
zkoušky má ještě před sebou. Jsou to třeba
přijímací zkoušky, které vyžadují často větší
přípravu a úsilí než maturita, a pak zkoušky
na vysoké škole, kde objem učiva bývá
mnohonásobně větší. Maturita je však první
velkou zkouškou v životě a pocit z neznámého
vyvolává napětí.

>
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VELKÁ SOUTĚŽ O TŘICET HODNOTNÝCH CEN
ZA 30 000 Kč!
Stačí vyplnit tento krátký dotazník na
www.soutez.kampomaturite.cz a můžete
vyhrát jednu z hodnotných cen! Tentokrát
vyhrává každý, protože všichni po vyplnění
dotazníku dostanou slevový kupón na všechny
učebnice a cvičebnice
na www.KamPoMaturite.cz. Navíc máte
možnost vyhrát jednu z 30 velkých cen. Hlavní
cenou je tandemový seskok s velezkušeným
intruktorem Emilem Fraňkem (5300 seskoků).
Jak říká Emil, bude to „fičák“.
Ze všech doručených dotazníků vybere počítač
losováním třicet studentů, kteří vyhrají kromě
slevy i třicet hodnotných cen. Losování
proběhne 12.12.2007!

Ceny soutěže:
1
1.CENA
Tandemový seskok
padákem od
www.Paracentrumcz.cz,
v ceně 3600,- Kč

2
2.-4.CENA
Tři švýcarské nože Military
od www.Victorinox.cz,
v ceně 2500,- Kč

Podrobná pravidla na internetu.

1) Budete se letos hlásit na vysokou školu?
a. Ano, ale jen na státní nebo veřejné VŠ
b. Ano, na veřejné i soukromé VŠ
c. Ano, jen na soukromou VŠ
d. Ne, nechci studovat na VŠ
2) Jak se budete připravovat na přijímací zkoušky
na VŠ?
a. Sám ze svých poznámek a sešitů
b. S kamarády
c. Samostudiem specializovaných učebnic na
přijímací zkoušky
d. Na přípravném kurzu (v nultém ročníku)
e. Samostudiem učebnic a intenzivním kurzem
před přijímací zkouškou
f. Nebudu se připravovat
3) Podle čeho si vybíráte vysokou školu?
a. Blízkost VŠ k mému bydlišti
b. Reputaci a kvalitě vysoké školy
c. Školného
d. Informace, které o sobě škola podává
e. Budoucí uplatnění
f. Jiné: ……………………………………………….
4) Jak vysoké školné (semestrální) na vysoké
škole byste byli ochotní platit?
a.
5000 Kč
b.
10 000 Kč
c.
15 000 Kč
d.
20 000 Kč
e.
25 000 Kč
f.
30 000 Kč
g.
Jiné. Jaké: …………………………………………….
5) Nevzali vás na vysokou, kterou z možností
zvolíte?
a. Studium vyšší odborné školy
b. Studium soukromé vysoké školy
c. Pomaturitní studium jazyků
d. Nultý přípravný ročník na VŠ
e. Zahraniční jazykový pobyt
f. Work and travel
g. Au-pair
h. Jiné: …………………………………………………
Vyplňte na www.soutez.kampomaturite.cz!

3
5.-8.CENA
Čtyři dárkové kupóny po
1000 Kč od vzdělávací
agentury AMOS v ceně
4000 Kč

4
9.-18. CENA 10x
Poukaz na 500 kreditů pro
volné stahování seminárek
na www.Seminarky.cz
v ceně 10 000 Kč

5
19.-20.CENA 2x
Velký výukový program
na 4 CD-ROMech
Dobrodružství poznání od
LangMasteru v ceně 2000
Kč

6
21.-22. CENA 2x
Velký studijní slovník
na CD od frimy Lingea
Česko-Anglický, AnglickoČeský a Německo-Český,
Česko-Německý

7
23.-30. CENA 8x
Nové učebnice k přijímacím zkouškám dle volného
výběru z nakladatelství
AMOS nebo DVD filmy

CIZÍ JAZYKY
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Studium cizích jazyků
Dnes již každý ví, že zvládnutí cizí řeči je
základem vzdělání. Dokonce se mluví o nové
definici gramotnosti „práce na počítači
a zvládnutí cizího (anglického) jazyka“,
protože umění číst a psát se automaticky
předpokládá u každého z nás. Nároky na naše
vzdělání roste, ale i možnosti vzdělávání máme
větší než generace našich rodičů. Představíme
vám vaše možnosti studia jazyků a jejich
výhody a nevýhody.

Učení jazyků v rámci povinné školní docházky
Studium cizích jazyků začíná již na prvním stupni (někdo již ve
školce). Studium na škole je výhodné, protože je systematické,
dlouhodobé a zdarma. Nevýhodou je menší intenzita,
přizpůsobení se ostatním spolužákům, málo konverzace
s rodilým mluvčím.
Jazykové školy
Výhodou je možnost velkého výběru konkrétního jazyka,
formě a intenzity studia. Studium na jazykové škole má
i několik nevýhod. Za studium vždy platíte (pokud to neplatí
zaměstnavatel), forma výuky některých škol nebo výuka ve
skupině cizích lidí někomu nemusí vyhovovat. Někteří studenti
se dostanou do stadia „věčného začátečníka“.

Studium z učebnic
Pomůcek k jazykové výuce je k dispozici celá řada, ale je
potřeba pečlivě vybírat, která je pro vás ta pravá. Například
výhodou učebnice je to, že můžete studovat kdykoliv, kdy se
vám to hodí, a můžete studovat kdekoliv, například v metru
nebo na dovolené, a můžete tak ušetřit spoustu času.
Naopak nevýhodou jazykového samostudia prostřednictvím
učebnice je to, že nikdy nenahradí živou komunikaci
v cizím jazyce a nikdo vám během výuky neporadí a neopraví
vaše chyby. Navíc u samostudia je mnohem těžší si udržet
náležitou motivaci. Pro studium za pomoci CD-Romu platí více
méně to samé jako pro knihy.
.
Práce v zahraničí, au-pair, work and travel
Učení „hozením do vody“ se praktikuje od nepaměti. Tato
forma je poměrně drastická. Většinou se nenaučíte gramatiku,
ale na druhou stranu běžnou konverzaci zvládnete velice
rychle. Předpokladem je aspoň minimální znalost jazyka
a nemít strach komunikovat.

tip!

ANGLIČTINA - INTENZIVNÍ PŘÍPRAVNÝ KURZ NA
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY A K MATURITĚ v Praze a Brně
více na www.KamPoMaturite.cz/kurzy.

Pomaturitní studium jazyků
Velmi intenzivní forma studia jazyků (celý rok od pondělí do
pátku 4 hodiny denně), kdy se během jednoho roku můžete
naučit cizí jazyk a ukončit studium jazykovým certifikátem.
Navíc vám zůstatne statut studenta se všemi výhodami.
Nevýhodou tohoto studia je částo nechuť studentů věnovat
tolik času studiu.
Zahraniční jazykové pobyty, rok na střední škole v zahraničí
Jazykové pobyty představují rychlou a přirozenou cestu ke
zvládnutí cizího jazyka. Jazykový pobyt je vlastně jazykový
kurz, který absolvujete na jazykové škole v zemi, kde se
daným jazykem hovoří. Cizí jazyk tedy neprocvičujete jen
během výuky, ale i v běžných situacích. Tato forma patří
k jedné z nejrychlejších, ale také k finančně náročnějším.
E-learning
Dalším časově úsporným řešením může být tak zvaný
e-learning. Jeho výhodou je to, že můžete studovat, kdy se
vám to hodí, a to velmi efektivně. E-learning je interaktivní,
gramatika je propojena se souvislým textem, poslechem,
interaktivními hrami, videem nebo třeba rozhovorem, do
kterého můžete vstupovat pomocí mikrofonu. Kurs se
přizpůsobí vašim jazykovým znalostem a vy neztrácíte čas
s něčím, co už znáte. Jedinou nevýhodu, kterou e-learning má,
je stejně jako u využití učebnice či CD-Romu absence živého
lektora.

JS JazykoveSkoly.com
NEJPODROBNEJSI ADRESAR SKOL

POMATURITNÍ
STUDIUM

PŘÍPRAVA
K MATURITĚ
A K PŘÍJÍMACÍM
ZKOUŠKÁM NA VŠ
Praha 4
Mečislavova 8, tel. 241 740 566
e-mail skola.praha@polyglot.cz
Brno
Pionýrská 15, tel. 549 242 318
e-mail skola.brno@polyglot.cz
České Budějovice
Komenského 50, tel. 386 352 880
e-mail skola.cb@polyglot.cz
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Co byste měli vědět před investicí do studia
cizích jazyků
Mít chuť do studia cizích jazyků nestačí.
Je třeba mít také odhodlání, výdrž a
přinejmenším i dostatek času. Při studiu
jazyka je důležité být systematický a efektivně
nakládat s časem.
Jasné cíle hned na počátku
Odborníci doporučují věnovat se výuce jazyků zhruba dvakrát
týdně 1,5 hodiny. I pravidelná domácí příprava se významně
podílí na rychlosti, jakou se jazyk naučíte.
Pokud chcete ušetřit čas, je potřeba si hned ze začátku
uvědomit, za jakým účelem budete cizí jazyk používat. Budete
se chtít domluvit při dovolené, číst a psát e-maily nebo
telefonovat? Pokud znáte účel toho, proč se jazyk učíte, budete
lépe hospodařit se svým časem, protože nebudete vynakládat
energii a čas na něco, co nebudete později potřebovat.

Trendy ve studiu cizích jazyků
1) Nejvíc lidí na světě se učí anglicky. Následuje španělština,
čínština, arabština, francouzština, němčina atd.
2) Nejvíce cizích jazyků umí obyvatelé malých národů, které
jsou obklopeny národy, které mluví jinou řečí. (např.: Nizozemí,
Belgie, Švýcarsko). Nejméně cizích jazyků umí obyvatelé
velkých národů, jejichž jazyk je „světovým“ jazykem (např.:
USA, Francie, Anglie, Čína).
3) Nejpopulárnějšími jazyky u nás v poslední době kromě
tradiční angličtiny jsou čínština, japonština a španělština.

tip!

Vyhledávat cizí jazyk ve všem, co děláte
Dalším prostředkem, jak ušetřit čas a přesto se naučit cizí jazyk,
je vyhledávat cizí jazyk ve všem, co běžně děláte. Čtete denně
noviny? Čtěte je na anglických zpravodajských serverech.
Koukáte doma večer na filmy na dvd? Sledujte je
v originále a s anglickými titulky. Rádi čtete beletrii? Zajděte do
knihkupectví a vyberte si knížku v angličtině, která je upravena
pro vaši jazykovou úroveň. A potkáteli na procházce cizince,
nebojte se konverzovat.
Když přijde krize, která přijde na každého...
Někdy je nedostatek času jenom zástěrka pro to, že jste se
během studia jazyků ocitli v krizi. Zvažte proto, zda jste si
nevzali příliš velké sousto. Každý začátečník má velké očekávání
a domnívá se, že čas na studium si vždy najde. Opak ale bývá
pravdou.
Pokud cítíte, že vaše původní představa byla příliš optimistická,
udělejte si takový časový plán, aby odpovídal vašim současným
možnostem. Jednou za čas je dobré časový plán zrevidovat.
Vědět, proč se chci naučit cizí jazyk
Hned na počátku je dobré si uvědomit, jaký je účel studia
cizího jazyka - například schopnost se domluvit, číst literaturu
v originále, číst odbornou literaturu, rozumět textům
zahraničních písniček a nebo balit holky v zahraničí.

Na www.KamPoMaturite.cz v sekci cizí jazyky najdete
stovky učebnic, slovníků a výukových cd, dvd, které
vám nabízíme se slevami až 40%. Neváhejte, nabídka
některých titulů je omezená, ale ceny jsou nejlepší na
trhu.

Cena: 109
(149) Kč

Cena: 399
(700) Kč

Cena: 109
(150) Kč

Cena: 399
(700) Kč

Cena: 249
(400) Kč

Cena: 249
(400) Kč

Dalších 300 učebnic a CD na
www.KamPoMaturite.cz!
Cena: 199
(299) Kč

MKM Jazyková škola, překladatelská agentura
Denní pomaturitní studium AJ, NJ (statut studenta, kurzovné na splátky), odpolední, večerní
i letní kurzy Aj, Nj, Rj, Fr, Šp, It, Port, Niz, Čj – různá intenzita i čas konání. Firemní, individuální
kurzy na míru. Překlady a tlumočení.

Jazyková škola, Překladatelská agentura MKM vznikla v roce 1990 a nyní patří mezi zavedené
a kvalitní brněnské jazykové školy. Učebny v centru Brna jsou snadno dostupné i pro mimobrněnské
studenty.
Denní pomaturitní studium Aj a Nj: 20 vyuč.hod. týdně čeští lektoři a rodilí mluvčí. Vyučujeme
převážně komunikativní metodou, cílem je připravit studenty na jazykovou zkoušku (PET, FCE, ZD,
SJZ, CAE). Studenti, maturující v roce 2007, mají statut studenta se všemi vyplývajícími výhodami.
Školné je splatné i ve více splátkách, a to bez navýšení ceny.
Odpolední a večerní kurzy různých pokročilostí a intenzit (2x2, 1x2, 1x120). Aj, Nj, Šp, It, Fr, Rj,
Niz, Port, Čínština a Čj pro cizince. Vyučují čeští i zahraniční lektoři, nabízíme obecné, konverzační
a přípravné kurzy k jazykovým zkouškám.
Individuální a firemní výuka i méně obvyklých jazyků. Kurz je vytvořen na míru dle požadavků
klienta.
Překladatelská agentura nabízí překlady a tlumočení z/do více než 35 jazyků i s ověřením soudního
tlumočníka, a to kvalitně, rychle a za přijatelné ceny.
Připojte se i Vy ke stále početnější skupině našich spokojených zákazníků!

Adresa: Česká 11 (2. patro)
602 00 Brno
Česká republika

Telefon: 542 216 426
E-mail: mkm@mkm.cz
www: www.mkm.cz

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA VYSOKÉ ŠKOLY

ZÁPIS
ÁPIS DO
KURZŮ
PRÁVĚ
ZŮ P
ZAČÍNÁ
AČÍN

Komplexní příprava na přijímací zkoušky

Největší výběr učebnic na všechny fakulty

Individuální a přátelský přístup učitelů

Doporučení a poradenství vhodné přípravy

Na závěr přijímačky nanečisto a certifikát

Nabídka učebnic od všech nakladatelství

Výuka formou seminářů v malých skupinách

Vypracované přijímací testy PF, VŠE, PA, MU

VÝUKA PROBÍHÁ
V PRAZE A BRNĚ
WWW.KAMPOMATURITE.CZ

TEL.: 233 382 685

INFO@KAMPOMATURITE.CZ

Studentem a vojákem
z povolání na prestižní univerzitě,
k tomu plat a výhody,
které nejsou k zahození ...

UNIVERZITA OBRANY
a

d n y

o t e v ř e n ý c h

d v e ř í

Fakulta ekonomiky a managementu
6. prosince 2007 a 31. ledna 2008
Fakulta vojenských technologií
6. prosince 2007 a 31. ledna 2008
Fakulta vojenského zdravotnictví
19. ledna 2008
www.unob.cz
800 154 445

Výhody služebního poměru
oceníš i ty, který máš specializaci
v elektrotechnickém nebo
strojním oboru ...

ARMÁDA ČR
n a

t a k o v é

č e k á .

Splnit podmínky pro přijetí
do služebního poměru vojáka
z povolání a úspěšně absolvovat výběr
otevírá cestu k nové kariéře ...

www.novakariera.cz
800 154 445

