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editorial

Studenti, výchovní poradci,
učitelé, rodiče!

V

letošním školním roce vychází již druhé číslo časopisu Kam
po maturitě. V prvním jsme vám přinesli adresáře všech VŠ
a VOŠ. Ve druhém čísle zveřejňujeme přes sto dvacet podrobných prezentací jednotlivých vysokých a vyšších odborných škol.
Speciálním bonusem je 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. Dřívější stav, kdy
se vysoké školy nacházely pouze ve velkých městech, jako je Praha
a Brno, se už dávno změnil. Také v tomto školním roce vznikly nové
vysoké školy (např. Akcent College v Praze) a další čekají na akreditaci. Jsou zakládány nové fakulty a rozšiřuje se i nabídka oborů
(např. bakalářské obory Porodní asistentka v Olomouci, Ústav umění a designu v Plzni). Již dvě soukromé VŠ získaly prestižní status
univerzity (www.ujak.cz a www.mup.cz). Studenti si mohou opravdu vybírat a my vám chceme pomoci při výběru vaší budoucí školy.
Nezapomínáme ani na další alternativy studia po maturitě.
V tomto čísle najdete rekordní počet prezentací vyšších odborných
škol (52) a představí se vám přes šestnáct jazykových škol a jazykových agentur. Seznámíme vás také s výhodami pomaturitního
a zahraničního studia.
Víme, že se nacházíte v nejhektičtějším období středoškolského
studia. 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 ve vašem rozhodování alespoň trochu
pomůžeme. Pokud byste měli nějaké konkrétní dotazy, můžete nám
zavolat, napsat, zaskypovat nebo nás osobně navštívit.
Jestli se budete chtít od učení odreagovat, podívejte se na
www.MissMaturita.cz. Najdete tam přes 140 krásných maturantek
a přes dvacet pohledných maturantů ze stovky středních škol. Dejte
jim svůj hlas a vyberte deset semifinalistů. Třída, ze které bude nová
miss maturita a mistr maturita, dostane hodnotné ceny – CDstudent a učebnice k maturitě!

Jak si vybrat VŠ. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
Jak vyplnit přihlášku . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
Veřejná vs. soukromá VŠ. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6
Učebnice k maturitě a VŠ. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7
Přípravné kurzy na VŠ. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8
Šance na přijetí na VŠ . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10
Přehled veřejných VŠ. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11-28
MissMaturita.cz semifinále . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29
Mapa vysokých škol v ČR. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30-31
Přehled soukromých VŠ . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32-41
Chci na vyšší odbornou školu. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42
Přehled VOŠek v ČR. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 43-51
Chcete se naučit cizí jazyk?. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 52

Všechny články v rozšířené a pravidelně
aktualizované verzi najdete na

www.

casopis.KamPoMaturite.cz

REDAKCE, VYDAVATEL

Je mnoho cest.
Zvolte si tu svou!
Přeji vám krásné
maturitní plesy,

Jiří Kadlec

šéfredaktor, poradce
ve vzdělávání
PS: Nezapomeňte, že je nejvyšší čas začít se připravovat na
maturitu a přijímací zkoušky. Semestrální přípravné kurzy
začínají již v únoru!

AMOS, Dukelských hrdinů 21, Praha 7
IČ: 69384592 DIČ: CZ7604252788
T/F: 233 382 685
M: 606 411 115
Jiří Kadlec – šéfredaktor
Mgr. Ivana Zaoralová – poradce ve vzdělávání
Mgr. Stanislava Radotínská – poradce ve vzdělání
Mgr. Vladislav Šolc – odborný poradce
MUDr. Darja Judina – odborný poradce
Jitka Nováková – DTP, sazba
Veronika Vargová – adresáře škol
Jaroslav Kodym – asistent

INZERCE: Mgr. Marek Sochor
GSM: 777 664 266
reklama@KamPoMaturite.cz
Další číslo vychází v září 2009.

OVĚŘENÝ NÁKLAD: 23 000 výtisků

Napište nám, o čem byste si
chtěli přečíst příště

casopis @
K_KPM_06_2_10_redakce.indd 3

KamPoMaturite.cz

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

DISTRIBUCE: Do všech SŠ, VOŠ, okresních knihoven, pedagogických poraden, úřadů práce, poraden pro absolventy při ÚP.

16.12.2008 12:56:52



kam po maturitě

Jak si vybrat
vysokou školu

Tak to konečně přišlo, čtyři roky studujete na střední škole
a právě teď se rozhodujete, kam po maturitě…
Za posledních deset let se počet vysokých škol
značně zvýšil. Vznikly nové soukromé vysoké
školy, které se úspěšně prosadily vedle veřejných
a státních (státní vysoké školy jsou v ČR pouze
dvě – Policejní akademie ČR a Univerzita obrany v Brně). Byly založeny i nové veřejné vysoké
školy. Ty existující zvýšily počet svých fakult,
založily nové obory a rozšířily své působení i do
nových měst. Ucelenou představu o všech vysokých školách v České republice si můžete udělat
pomocí „Mapy VŠ v ČR“, kterou jsme zařadili
jako plakát speciálně do tohoto čísla časopisu.
Mapu si můžete například pověsit na nástěnku
ve třídě, abyste již nyní mohli přemýšlet o tom,
jak budete dojíždět a kde budete příští roky trávit svůj studentský život...

tovou přihlášku (např. Masarykova univerzita
již eliminuje papírové přihlášky). Poplatek za
přihlášku se pohybuje kolem 500 Kč a platí se
za každou podanou přihlášku. Za internetovou
bývá poplatek nižší.

Pro výběr vysoké školy platí jednoduché
pravidlo: vybírejte podle toho, co vás nejvíc
baví, zajímá a čím se chcete zabývat i nadále.
Zvažte perspektivu budoucího povolání. Maturitní předměty si zvolte tak, aby učení bylo efektivní zároveň i na přijímací zkoušky.

Doporučujeme se nad výběrem školy opravdu zamyslet a získat maximum informací
o konkrétní škole, fakultě, oboru a porovnávat jednotlivé fakulty. Vysoké školy se stávají
pro studenty stále přívětivějšími, pořádají dny
otevřených dveří, aktivně poskytují informace
o studiu a oborech. V tomto čísle najdete
podrobné prezentace několika desítek škol.

Vysokou školu si můžete vybrat veřejnou, nebo
soukromou. Veřejné vysoké školy mají náročné
přijímací zkoušky. Na některé obory se dostane každý desátý, ale i každý dvacátý uchazeč
(žádané obory, jako psychologie, policejní akademie). V průměru se každý rok nedostane na
vysokou školu přes 35% uchazečů. 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 (kompletní
nabídku všech učebnic najdete také na www.
KamPoMaturite.cz/prijimacky). 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, oborech,
procentech úspěšnosti u přijímacích zkoušek
za minulé roky a odkazy na elektronické přihlášky na VŠ najdete v adresáři vysokých škol
www.VysokeSkoly.com nebo přímo na webových stránkách jednotlivých škol (v sekci „Pro
uchazeče“). Kromě klasického papírového formuláře dnes mnoho škol nabízí již i interne-

S výběrem vhodné školy vám také pomohou
výchovní poradci z řad učitelů na vaší střední
škole, kteří mají o možnostech studia přehled.
Nevíte-li si přesto rady, můžete se obrátit také
na pedagogicko-psychologické poradny, Ústav
pro informace ve vzdělávání (www.uiv.cz)
nebo na vzdělávací centra jako AMOS, které
poskytuje poradenství zdarma. Podívejte se na
databázi přijímacích testů z minulých let (na
www.KamPoMaturite.cz/testy).

1.) Zjistěte si všechny dostupné
informace o přijímacím řízení:
zajímejte se o strukturu, organizaci, atmosféru,
statistiku a vyhodnocování přijímacího řízení.
Zjistěte si možnosti 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.
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.
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 při-

jímacím řízením; zpracované přijímací testy např.
na PA ČR , VŠE, MUNI, PF UK, LF UK, NSZ
5.) Připravte svou psychiku
na den „D“.
Přijímací zkoušky jsou hlavně spojeny s velkým
stresem, který může zádně 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 vyzkoušet se stopkami
dvě až 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. ■

Před výběrem vysoké školy
si položte tyto otázky:
■ Jaké máte šance na přijetí?
■ Jakou má škola úmrtnost – kolik studentů nedostuduje?
■ Chci dojíždět do školy nebo bydlet
na koleji?
■ Jaká je časová náročnost studia?
Budu pracovat během studia?
■ Jaká je kvalita výuky?
■ Kdo na škole studuje? Jaký typ studentů?
■ Kolik studentů je v jednom ročníku?
■ Jak se uplatňují absolventi dané školy, oboru?
■ Líbí se vám vybraná škola?
Jak se škola prezentuje?
■ Kolik bude stát studium na škole?
Doba se změnila! Dnešní výběr vysokých
škol je tak široký, že si každý student
může zvolit podle zájmů a potřeb svou
vysokou školu. Studium na vysoké škole je v současné době určitým životním
stylem. Proto věnujte velkou pozornost
správnému výběru školy.

„Podrobné návody „Jak se dostat na právnickou, ekonomickou, lékařskou či filozofickou fakultu“ jsem
našel na www.casopis.KamPoMaturite.cz!“
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Jak vyplnit přihlášku na VŠ, VOŠ
V rámci naší filozofie poskytovat studentům tzv. „full servis“ jsme pro vás připravili několik
rad k vyplnění přihlášky na vysokou nebo vyšší odbornou školu. Správně vyplněná přihláška je
prvním krokem k úspěšnému startu vysokoškolského studia. Je čas vyplnit přihlášku, pokud
jste si už zvolili nějaký obor.
Každý uchazeč o studium musí vyplnit přihlášku papírovou, anebo elektronickou. Přihláška se vyplňuje na tiskopis SEVT, nebo
na tiskopis konkrétní školy. Tiskopis SEVT
je univerzální a platný pro
všechny školy. Tento forNEJŽÁDANĚJŠÍ
mulář si můžete stáhnout
OBORY:
i u nás ve formátu pdf
a vyplnit na počítači. Papí1) umělecké obory
rová přihláška musí být
2) právo
samozřejmě vyplněna čitel3) policejní
ně a tiskacím písmem.

akademie
4) psychologie
5) filozofie
6) medicína
7) architektura
8) ekonomie

Nejdůležitějšími body přihlášky je bezesporu vaše
jméno a správný název
oboru a programu, který
chcete studovat. Pokud si
nejste jisti, jak se vybraný
obor jmenuje, podívejte
se na internetové stránky školy, do jejího
katalogu, případně zatelefonujte na studijní oddělení. Nedoporučujeme spoléhat na
seznam v Učitelských novinách. Letos nebyl
v UN vypsaný obor psychologie na FF UK,
a nám pak volaly desítky studentů, jestli je
to skutečně pravda. Vždy platí informace na
stránkách jednotlivých škol.
Zvolíte-li elektronickou formu, najdete formulář přihlášky na internetových stránkách vysoké
školy. Velké univerzity mají jednotný formulář
pro všechny fakulty a obory. Masarykova univerzita v Brně tuto formu přihlášek preferuje
a v současné době takto obdrží přes 98% přihlášek. Ne všechny vysoké školy však nabízí
takovou moderní formu podávání přihlášky.
Seznam škol, které umožňují podávání elektronických přihlášek, najdete na KamPoMaturite.
cz nebo na VysokeSkoly.com.
Zjistěte si také, zda je pro váš obor nutné
přiložit potvrzení od lékaře. Většinou jej
vyžadují pedagogické a sportovní fakulty.
Pokud podáváte přihlášku elektronicky, přinesete toto potvrzení až na přijímací zkoušky spolu s kopií maturitního vysvědčení,
kopií jazykových certifikátů a zkoušek.

TIP!

Využijte kolonku pro uvedení vašich aktivit na
střední škole. Pochlubte se výsledky ze školních olympiád, sportovními výkony nebo jinými úspěchy při studiu. Pokud mají přijímací
zkoušky i ústní kolo, připravte si strukturovaný
životopis a seznam literatury, který si namnožte ve větším počtu a předložte jej každému
členu zkušební komise. Uděláte dobrý dojem
a můžete tím také ovlivnit, jaké otázky vám
zkoušející položí na základě vašich podkladů.

Na co si dát pozor – 1) veřejné VŠ přijímají přihlášky do
28. února 2) počet přihlášek na osobu není omezen 3) termíny zkoušek se
mohou krýt (omluvou je jen nemoc) 4) někde získáváte body navíc za průměr
z maturity nebo jazykové zkoušky

Celou přihlášku si raději několikrát překontrolujte, podepište ji a nalepte na ni
ústřižek složenky o zaplacení manipulačního poplatku. Přihlášku můžete zanést na
fakultu sami. Lepší ale je zaslat ji doporučeně poštou. Zůstane vám tak totiž
doklad o jejím odeslání, kterým v případě nějakých problémů dokážete, že chyba
není na vaší straně.
Určitě je lepší, když nenecháte odeslání přihlášky na poslední chvíli. Pokud se
vám to však nepodaří a vše vám zůstane
na poslední minutu, pak vězte, že elektronickou přihlášku lze podat i 28. února ve
23:59!			
■

„Prý soutěží někdo z Vaší školy na www.MissMaturita.cz? Asi někdo ze 180 nejkrásnějších maturantek
a maturantů, kteří se již přihlásili!“
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Která vysoká škola je lepší – veřejná,
nebo soukromá?
Odpověď na obecně položenou otázku, zda jsou
lepší soukromé, nebo veřejné a státní vysoké školy, je
poněkud nejednoznačná a vyžaduje delší úvahu.
Nejprve krátce k aktuálním statistickým číslům. Poněkud překvapivě
bude znít informace, že co do počtu převažují soukromé VŠ (49) nad
veřejnými (25) i státními (2) vysokými školami. Zatímco na všech
soukromých VŠ studovalo v akademickém roce 2008 kolem třiceti
tisíc studentů, na školách veřejného a státního typu to bylo téměř
dvě stě padesát tisíc studujících. To znamená, že devadesát procent
všech vysokoškolských absolventů stále prochází veřejnými a státními
školami.
Dalším údajem, který do značné míry ilustruje rozdíly v zaměření
soukromých a veřejných vysokých škol, je orientace na určitý typ studia. Na veřejných vysokých školách drtivá většina studentů absolvuje
jak bakalářské, tak i magisterské studium. Na soukromých vysokých
školách je to přesně naopak: v magisterském studiu pokračuje jen asi
deset procent všech studentů. V neposlední řadě může napovědět také
statistika prezenčního a kombinovaného studia. V sektoru veřejných
vysokých škol se kombinované studium podílí asi dvaceti procenty, na
soukromých VŠ takto studuje více než polovina všech studentů. Vývoj
v sektoru soukromých škol je následující: počet soukromých vysokých
škol se za poslední tři roky téměř zdvojnásobil, nárůst počtu jejich
studentů je zhruba šedesátiprocentní.

UNIVERZITA
PALACKÉHO
V OLOMOUCI

Soukromé VŠ mají k praxi blíž a některé nabízejí
zahraniční akreditaci diplomu či ukončení studia v zahraničí!
Na veřejných a státních školách se školné v současné době neplatí
a studium je tedy zdarma. Soukromé vysoké školy jsou plně financovány z vlastních zdrojů, jejichž významnou část tvoří školné.
Roční (nebo semestrální) školné je stanoveno rozdílně v řádu
desítek až stovek tisíců korun. Školné může být často hrazeno
v individuálně smluveném splátkovém kalendáři a někde je možné
získat prospěchová stipendia. Například v otázce bydlení rozdílné
finanční nároky studia pominuly, protože ceny kolejného dosahují
tržních cen běžných v privátu.
Využívání soukromých finančních prostředků předurčuje tyto vysoké
školy k orientaci na obory, které mají vazbu na konkrétní profesní
uplatnění. Při pohledu na seznam soukromých VŠ je patrné, že většina
z nich poskytuje vzdělání v ekonomické a veřejnoprávní sféře. Jsou
mezi nimi i školy zajišťující výuku v cizím jazyce.
Na soukromých školách je větší šance na přijetí!
Na závěr je důležité upozornit na reálné možnosti studia na vysokých
školách. Ty jsou rozdílné jak v rámci veřejných vysokých škol, tak
v porovnání mezi veřejným a soukromým sektorem.
Na veřejných školách bývá tradičně velký zájem o humanitní obory,
v případě technických oborů se naopak někdy přijímá pouze na
základě prospěchu ze střední školy. V přijímacím řízení soukromých
vysokých škol je odmítnuto průměrně pouze šest procent uchazečů,
nároky u přijímacího řízení tedy nejsou nijak zvlášť vysoké.
Student se ve větší míře dostává do postavení klienta. Nabízí se provokativní otázka, zda se toto postavení nepromítá do kvality studia.
Soukromé vysoké školy se brání argumentem, že jejich absolventi
jsou zároveň jejich vizitkou a že velká část uchazečů odpadne během
náročného studia. Toto se nedá vzhledem ke krátkodobému vývoji
potvrdit, ani vyvrátit; a tak uchazečům nezbývá, než se pokusit získat
o jednotlivých školách co nejvíce referencí.
Proto se také nedá dost uspokojivě odpovědět na otázku, zda jsou lepší
soukromé, nebo veřejné vysoké školy. Veřejné vysoké školy nabízejí možnost studia s návazností na vědu i praxi v celé škále vědních
oborů. Soukromé vysoké školy jsou zaměřeny téměř zcela na praxi
a nabízejí často možnosti konkrétního uplatnění.
■
O s t r a v s k á

u n i v e r z i t a

v

O s t r a v ě

NÍTE...
T
A
UPLsi i v životě
E
S
ké
rt
icíns
MI své profe
Á
med ii či spo
o
i
N
b
e
g
s
o
S
e
l
ř
...v
o
p
e
t
d
lání,
h vě
dníc ní vzdě mouce
o
r
í
ř
d p po práv ta Olo
s
dia o
kult rum stu bory až ního mě
a
f
L.CZ
osm spekt vědní o iverzit
O
P
n
é
o
k
u
U
k
širo lečens osféra
UJ.
o
TUD
a sp ečná atm
S
.
W
jedin
WW

•
•

•

w w w. o s u . c z

„Už jste slyšeli o unikátním studijním pomocníku www.CDstudent.cz? A škola bude v pohodě!“
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Knihy k přípravě na maturitu a přijímací zkoušky

N

a internetovém vzdělávacím portálu www.KamPoMaturite.cz vám nabízíme největší a nejucelenější nabídku učebnic, testů
a cvičebnic pro přípravu na maturitu a přijímací zkoušky na vysoké školy v celé České republice. Více než 400 publikací
jsme pro vás přehledně roztřídili podle fakult, oborů a předmětů. Garanti našich vzdělávacích kurzů pro vás navíc každou
knihu zhodnotili po odborné stránce.
Najdete zde učebnice pro přípravu k přijímací zkoušce na vysoké školy, slovníky, učebnice a cvičebnice konverzací pro výuku
cizích jazyků, odborné knihy pro vzdělávání ve specializovaných oborech či pro rekvalifikační studium.
Knihy si můžete objednat na dobírku, platbou převodem, nebo je můžete vyzvednout osobně u nás v knihkupectví AMOS, Dukelských hrdinů 21, Praha 7, kde vám zároveň mohou s výběrem pomoci naši vzdělávací poradci a doporučit nejvhodnější literaturu pro
vaše studium. V tomto čísle jsme pro vás připravili výběr studenty a pedagogy
nejlépe hodnocených učebnic, které máte nyní navíc možnost zakoupit s velkou
slevou. Akce při hromadné objednávce třídy (nad 10 titulů) – poštovné zdarma!
– nejlepší výběr, nejlepší ceny

www.KamPoMaturite.cz

Testy studijních předpokladů – Jak se dostat
na vysokou

Sociologie – Jak se dostat na vysokou

Biologie –Jak se dostat na vysokou

Psychologie – Jak se dostat na vysokou

Autor: RNDr. Jiří Holinka, Ph.D.
Rozsah: brožovaná, 138 stran B4, 3. aktualizované vydání
Souhrn středoškolské biologie v testech. Důraz je kladen na látku vyskytující
se u přijímacích zkoušek na medicínu. Obsahuje ukázky přijímacích testů,
adresář lékařských a přírodovědných fakult a oborů psychologie.
Cena: 219 Kč (běžná cena 250 Kč)

Autor: PhDr. Filip Smolík
Rozsah: brožovaná, 120 stran B4, 4. aktualizované vydání
Testy k přípravě na přijímací zkoušky na obory psychologie, dějiny psychologie, metodologie, biologie, adresář vysokých škol, obor psychologie.

Autor: Mgr. Lenka Hlavicová
Rozsah: brožovaná, 113 stran B4, 2. aktualizované vydání
Cvičebnice sociologie pro přípravu na studium sociologie nebo společenskovědních oborů. Úvod do sociologie v testových otázkách, dějiny sociologie,
díla a jejich autoři, ukázky přijímacích testů.
Cena: 219 Kč (běžná cena 250 Kč)

Autor: Mgr. Tomáš Grulich, hlavní lektor přípravných kurzů TSP vzdělávací
agentury AMOS
Rozsah: brožovaná, 104 stran B4, 2. aktualizované vydání
Učebnice s 600 příklady s postupy a komentáři. Doporučujeme mimo jiné pro
magisterské studium na Policejní akademii.
Cena: 219 Kč (běžná cena 250 Kč)

Politologie – Jak se dostat na vysokou

Autor: PhDr. Jan Kubáček, hlavní lektor přípravných kurzů politologie
vzdělávací agentury AMOS
Rozsah: brožovaná, 152 stran B4, 3. aktualizované vydání
Ukázky přijímacích testů ze 6 fakult, podrobná strategie přípravy na přijímací
zkoušky, slovníček pojmů a termínů z politických věd, adresář vysokých škol,
obor politologie.
Cena: 219 Kč (běžná cena 250 Kč)

Cena: 219 Kč (běžná cena 250 Kč)

CD student

Autor: kolektiv autorů
Rozsah: 4 000 kvalitních materiálů
Základní informace: cd student je interaktivní vzdělávací cd-rom
pro středoškoláky. Obsahuje více než 4000 studijních materiálů pro
téměř všechny předměty vyučované na střední škole (anglický jazyk,
český jazyk, dějepis, fyzika, chemie, literatura, matematika, základy
společenských věd, okrajově i německý jazyk, zeměpis a biologie).
Akční cena: 249 Kč do 15. 2. 2009 (běžná cena 450 Kč)

Přijímací zkoušky
Nabízíme kompletní edici Přijímací zkoušky od Fragmentu:
Testy - Andragogika, Angličtina VŠ, Matematika, Právo a logika,
Politologie, Psychologie, Testy studijních předpokladů,
Všeobecný přehled...
Zvýhodněné ceny již od 189 Kč

Maturitní otázky
Nová edice Maturitní otázky od Fragmentu,
která obsahuje všechny středoškolské předměty
a kniha nabízí souhrn učiva, rady k maturitě a testové úlohy.
Zvýhodněné ceny již od 169 Kč

Maturita
Fragment připravil speciální edici Maturita,
která nabízí stručně, ale kvalitně zpracovaná maturitní témata.
Lze využít jako osnovu k učení o svaťáku.
Ceny již od 88 Kč

Tradiční řada knih s přehledem
středoškolského učiva.
Angličtina a němčina s audio CD.

Zavedená řada Odmaturuj,
všechny předměty přehledně
a barevně.

Cena: od 116 Kč

Cena: od 89 Kč

„Říká se, že Krampolovi stačilo k maturitě Aha. Vám pomůžou dobré učebnice!“
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Zápis do semestrálních intenzivních
přípravných kurzů začíná!
Pro všechny studenty, kteří nechtějí v přípravě na přijímací zkoušky na vysokou školu případně na jiné pomaturitní vzdělání ponechat nic
náhodě otevíráme od února 2009 semestrální kurzy – komplexní intenzivní přípravný kurz, tzv. semestrální nultý ročník – a to v oborech
právo, ekonomie, psychologie, medicína, humanitní vědy a Policejní akademie. Novinkou jsou speciální víkendové kurzy Testů studijních předpokladů, Obecních studijních předpokladů na Masarykově univerzitě a týdenní kurzy práva, psychologie, žurnalistiky, politologie a ekonomie před přijímacím řízením.
Kurzy probíhají v Praze i v Brně o víkendu jednou za 14 dní nebo ve všední den každý týden, celková doba výuky bude 4 měsíce. V Praze
bude výuka probíhat buď ve čtvrtek nebo v neděli, v Brně v sobotu na Gymnázium J. G. Mendela. Přihlášku na kurzy, které nabízíme za velice
výhodnou cenu 4.990,- Kč, můžete vyplnit prostřednictvím našeho vzdělávacího portálu www.KamPoMaturite.cz/kurzy.
Jako vždy Vám AMOS nabízí u všech kurzů výuku v malých skupinách pod vedením zkušených, prověřených lektorů, pro které je samozřejmostí
spokojenost studentů a individuální přístup. Každý student obdrží závěrečný „Certifikát o absolvování kurzu“, bude mít slevu na veškeré publikace nakladatelství AMOS 10 % a dále slevu 5 % na ostatní kurzy naší agentury.

Přihlášky zasílejte už nyní, abyste si zajistili volné místo - letos je o kurzy skutečně veliký zájem!!!
Speciální kurz Obecných studijních předpokladů v Brně

Semestrální intenzivní přípravný kurz na PSYCHOLOGII

Kurz je vhodný zejména jako příprava na Národní srovnávací zkoušky z OSP Scio.
V obsahu a formě kurzu je zohledněno to, že kurz probíhá týden před jedním
z termínů NSZ. Součástí kurzu jsou testy OSP: originální papírová sada testů OSP
Scio a internetové testy OSP Scio, dále publikace „Jak zvládnout test obecných
studijních předpokladů“ a další benefity. Absolvent tohoto kurzu by měl nejen
znát metody řešení jednotlivých úloh, ale také umět mezi nimi vybrat tu, která je
v dané situaci nejvhodnější – zejména s ohledem na časovou náročnost a možný
stres. Kromě obligátních „znalostních“ témat věnujeme velkou pozornost otázkám,
které se týkají strategie řešení testů. Cílem uchazeče totiž obvykle není předvedení
znalostí, nýbrž získání co největšího počtu bodů. Na kurzu se rovněž uchazeči
seznámí se statistikami, které se týkají testů OSP, resp. přijímání na fakulty/
obory, kde testy OSP (v rámci NSZ) přijímací zkoušku nahrazují.

Je opět určen nejen studentům, připravujícím se na přijímací zkoušky na
VŠ, ale i zájemcům o práci v psychosociálních poradnách, linkách důvěry, personálních agenturách, kteří si chtějí rozšířit znalosti v psychologii
a využít je ke své práci.
Na kurzu proberete hlavní psychologické disciplíny (obecná psychologie, vývojová psychologie, psychologie osobnosti, klinická, sociální,
pedagogická psychologie, biologické základy psychiky a další), v rámci
sociální psychologie se zaměříme na sebeprezentaci, přiměřené sebeprosazení, neverbální komunikaci. Rozebereme a vyzkoušíte si nanečisto
„Rozhovor o motivaci a zájmech o studium psychologie“ a „Rozhovor
o přečtené odborné i populárně vědecké psychologické literatuře“.
Rovněž si vyzkoušíte analýzu krátkého videozáznamu mezilidské interakce a rozhovor v amgličtině nad původním odborným textem. Budete mít
možnost vyzkoušet sami na sobě osobností test, test pozornosti, test
inteligence aj.

Termín: 28.2.-1.3.
Místo: Brno – multimediální učebna Masarykovy univerzity FSS
Cena: 1.598,- Kč (v ceně testy, učebnice, internetové testy, certfikát)
Lektor: Martin Víta s certfikátem kvality od Scio, autor publikace OSP

Speciální kurz Testů studjiních předpokladů v Brně
Kurz je vhodný zejména jako příprava na přijímací zkoušky všech fakult Masarykovy univerzity (s výjimkou LF a FSS). Obsah kurzu, způsob podání jednotlivých témat
a řazení tématických celků vychází ze struktury TSP a naší několikaleté praxe ve vedení přípravných kurzů TSP. Součástí kurzu je i internetový kurz TSP MU společnosti
Aleph a dostatek originálních testů TSP pro domácí procvičování.
Absolvent tohoto kurzu by měl nejen znát metody řešení jednotlivých úloh, ale také
umět mezi nimi vybrat tu, která je v dané situaci nejvhodnější – zejména s ohledem na
časovou náročnost a možný stres. Kromě obligátních „znalostních“ témat věnujeme
velkou pozornost otázkám, které se týkají strategie řešení testů. Cílem uchazeče totiž
obvykle není předvedení znalostí, nýbrž získání co největšího počtu bodů. Na kurzu se
rovněž uchazeči seznámí se statistikami, které se týkají přijímacího řízení na MU.

Termín: 2.5.-3.5
Místo: Brno – multimediální učebna Masarykovy univerzity FSS
Cena: 1.598,- Kč (v ceně testy, internetový kurz, certfikát)
Lektor: Martin Víta s certfikátem kvality od Scio, dlouholetý lektor TSP

Semestrální intenzivní přípravný kurz na PRÁVA
Je určen nejen pro studenty, chystající se na přijímací zkoušky na právnické fakulty, ale i asistentům a pracovníkům
advokátních kanceláří a soudů, kteří si chtějí rozšířit svoje
znalosti a zvýšit kvalifikaci.
Na kurzu se postupně seznámíte s následujícími tématy: právní logika, studijní a všeobecné předpoklady (stěžejní předměty OSP, TSP), základy práva a právní terminologie, dějiny práva. K dispozici budou varianty z přijímacích
zkoušek právnických fakult (Praha, Brno, Plzeň, Olomouc)
z minulých let, které se budou neustále procvičovat, probírat a zkoušet.

Semestrální intenzivní přípravný kurz
– STUDIUM SPOLEČENSKÝCH VĚD
Je připraveno pro ty z Vás, kteří se hlásíte na filozofické, pedagogické, humanitní, právnické fakulty a na další obory, kde je vyžadován
tzv. všeobecný přehled.
Na kurzu se naučíte orientovat a nacházet souvislosti ve společenskovědních disciplinách, postupně seznámíte s následujícími tématy: psychologie a sociální psychologie , politilogie a mezinárodní vztahy, sociologie , filosofie a religionistika.
Také vás naučíme pracovat s odbornou literaturou a vyzkoušíte si
desítky přijímacích testů nanečisto.

Semestrální intenzivní přípravný kurz
– MEDICÍNA A FARMACIE
Kurz je určen nejen studentům připravujícím se na přijímací zkoušky na lékařské fakulty, ale i maturantům, kteří se chtějí důkladně
připravit na maturitní zkoušku z chemie a biologie.
Kurz plní částečně funkci prvních ročníků lékařských fakult.
Prohloubíte své znalosti z přírodovědných disciplín nabyté předchozím studiem na gymnáziích a jiných středních školách, které potřebujete nejen k přijímacím zkouškám na vysokou školu, ale také k úspěšnému absolvování rekvalifikačních
kurzů – masér, fyzioterapeut; a k další práci (instruktorské
a trenérské)

„Jsme hrdí, že studenti našich kurzů jsou u přijímacích zkoušek 3x úspěšnější!“
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Semestrální intenzivní přípravný kurz
– EKONOMICKÉ FAKULTY

Semestrální intenzivní přípravný kurz
– POLICEJNÍ AKADEMIE

Je určen pro všechny uchazeče o studium na ekonomických fakultách, kde je součástí přijímacího řízení matematika a cizí jazyky.

Je určen všem studentům, kteří se chtějí důkladně připravit na
přijímací zkoušky na Policejní akademii ČR. Kurz je zaměřen
na hlubší orientaci a pochopení souvislostí ve společenských
vědách, osvojení základních odborných pojmů a dat politických
událostí.

Kurz je ušit přímo na míru přijímacím zkouškám ekonomických fakult ČR. Jelikož přijímací řízení na ekonomické fakulty
se skládá výhradně z přijímacího testu z matematiky a testů
z cizích jazyků (gramatika), je tento intenzivní přípravný kurz
zaměřen primárně na matematiku a testování znalostí
z cizího jazyka. Výuka probíhá na základě výkladu daných
tématických okruhů a rozboru všech příkladů a variant přijímacích testů. Přednášky jsou sestaveny podle pozměněné koncepce přijímacího řízení VŠE

Dalšími okruhy kurzu jsou orientace v právním systému ČR
a EU, přehled kriminologie a kriminalistiky, teorie státu a práva, trestní právo dějin filozofie, psychologie a sociologie.
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Na Pofiíãí 12, Praha 1, Tel.: 224 87 24 87, E-mail: prague@unva.cz, www.unva.cz

unva podval 184x60 041208.indd 1

Bez názvu-1 1

„Víme, že průběžná příprava v kolektivu a pod odborným vedením je nejefektivnější!“
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Veřejné vysoké školy

Jakou máte šanci na přijetí na veřejných vysokých školách?
Připravili jsme pro vás tabulku všech veřejných vysokých škol a univerzit s uvedením procentuální úspěšnosti přijetí.
Materiály nám dodal UIV a jsou aktuální. Pozor: v rámci fakult mají jednotlivé obory rozdílné procento úspěšnosti.
AMU v Praze
18%
Divadelní fakulta
11%
Filmová a televizní fakulta
13%
Hudební fakulta
39%
AVU v Praze
18%
ČVUT v Praze
83%
Fakulta architektury
54%
Fakulta biomedicínského inženýrství - str. 17 94%
Fakulta dopravní - str. 17
96%
Fakulta elektrotechnická
90%
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
69%
Fakulta stavební
78%
Fakulta strojní
68%
Česká zemědělská univerzita Praha
78%
F. agrobiologie, potravin. a přírod. zdrojů - str. 18 86%
Fakulta lesnická a dřevařská - str. 18
98%
Fakulta životního prostředí - str. 14
100%
Provozně ekonomická fakulta - str. 12
65%
Technická fakulta - str. 12
85%
Institut tropů a subtropů - str. 18
82%
JAMU v Brně
27%
Divadelní fakulta
20%
Hudební fakulta
43%
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 61%
Ekonomická fakulta - str. 14
64%
Fakulta teologická - str. 12
69%
Filozofická fakulta - str. 12
60%
Pedagogická fakulta - str. 12
57%
Přírodovědecká fakulta - str. 12
64%
Zdravotně sociální fakulta - str. 12
39%
Zemědělská fakulta - str. 13
70%
Masarykova univerzita v Brně
40%
Ekonomicko-správní fakulta
34%
Fakulta informatiky
63%
Fakulta sociálních studií
20%
Fakulta sportovních studií
42%
Filozofická fakulta
48%
Lékařská fakulta
28%
Pedagogická fakulta
42%
Právnická fakulta
13%
Přírodovědecká fakulta
77%
Mendelova zem. a les. uni. v Brně
63%
Agronomická fakulta - str. 29
63%
Lesnická a dřevařská fakulta - str. 29
67%
Provozně ekonomická fakulta - str. 13
45%
Zahradnická fakulta (Lednice) - str. 19
70%
Ostravská univerzita
42%
Fakulta umění - str. 6
35%
Filozofická fakulta - str. 6
39%
Pedagogická fakulta - str. 6
40%
Přírodovědecká fakulta - str. 6
41%
Zdravotně sociální fakulta - str. 6
41%
Slezská univerzita v Opavě
69%
Filozoficko-přírodovědecká fakulta - str. 20 54%

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné - str. 21 84%
Fakulta veřejných politik - str. 20
78%
Technická univerzita v Liberci
73%
Fakulta mechatroniky a inženýr. studií - str. 20 86%
Fakulta pedagogická
68%
Fakulta strojní
100%
Fakulta textilní - str. 11
84%
Fakulta umění a architektury
21%
Hospodářská fakulta
87%
Univerzita Hradec Králové
45%
Fakulta informatiky a managementu - str. 16 43%
Fakulta humanitních studií - str. 16
56%
Pedagogická fakulta - str. 16
42%
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n. Labem 68%
Fakulta sociálně ekonomická - str. 22
55%
Fakulta umění a designu - str. 19
21%
Fakulta výrobních technologií a managementu 97%
Fakulta životního prostředí - str. 22
91%
Filozofická fakulta - str. 19
74%
Pedagogická fakulta - str. 19
57%
Přírodovědecká fakulta - str. 19
91%
Univerzita Karlova v Praze
41%
1. lékařská fakulta
35%
2. lékařská fakulta
16%
3. lékařská fakulta
28%
Evangelická teologická fakulta
70%
Fakulta humanitních studií
68%
Fakulta sociálních věd
21%
Fakulta tělesné výchovy a sportu - str. 22
41%
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
69%
Filozofická fakulta
28%
Husitská teologická fakulta
94%
Katolická teologická fakulta
75%
Lékařská fakulta v Hradci Králové
29%
Lékařská fakulta v Plzni
34%
Matematicko-fyzikální fakulta - str. 15
86%
Pedagogická fakulta
32%
Právnická fakulta
21%
Přírodovědecká fakulta - str. 23
59%
Univerzita Palackého v Olomouci
45%
Cyrilometodějská teologická fakulta
65%
Fakulta tělesné kultury - str. 6
44%
Fakulta zdravotnických věd - str. 25
41%
Filozofická fakulta - str. 23
42%
Lékařská fakulta - str. 6
27%
Pedagogická fakulta - str. 24
34%
Právnická fakulta - str. 6
27%
Přírodovědecká fakulta - str. 6
78%
Univerzita Pardubice
69%
Dopravní fakulta Jana Pernera
100%
Fakulta ekonomicko-správní
53%
Fakulta filozofická
59%
Fakulta chemicko-technologická - str. 21
89%
Fakulta restaurování
34%

Fakulta elektrotechniky a informatiky
Fakulta zdravotnických studií
Univerzita T. Bati ve Zlíně - str. 17
Fakulta aplikované informatiky
Fakulta humanitních studií
Fakulta managementu a ekonomiky
Fakulta multimediálních komunikací
Fakulta technologická
Veter. a farmaceutická uni. Brno
Fakulta veterinární hygieny a ekologie
Fakulta veterinárního lékařství
Farmaceutická fakulta
VŠB-TU Ostrava
Ekonomická fakulta
Fakulta bezpečnostního inženýrství - str. 26
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství
Fakulta stavební - str. 24
Fakulta strojní - str. 26
Hornicko-geologická fakulta
Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta financí a účetnictví
Fakulta informatiky a statistiky - str. 25
Fakulta managementu (v J. Hradci) - str. 25
Fakulta mezinárodních vztahů
Fakulta podnikohospodářská
Národohospodářská fakulta
VŠCHT v Praze - str. 27
Fakulta chemické technologie - str. 27
Fakulta chemicko-inženýrská - str. 27
Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Fakulta technologie ochrany prostředí
Vysoká škola polytechnická Jihlava
VŠ technická a ekonom. v Č. Buděj. str. 28
Vysoká škola umělecko průmysl. v Praze
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta architektury - str. 28
Fakulta elektrotechniky a technologií
Fakulta chemická - str. 28
Fakulta informačních technologií
Fakulta podnikatelská -str. 27
Fakulta stavební - str. 28
Fakulta strojního inženýrství
Fakulta výtvarných umění - str. 28
Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta aplikovaných věd - str. 27
Fakulta ekonomická - str. 28
Fakulta elektrotechnická
Fakulta filozofická - str. 28
Fakulta pedagogická - str. 28
Fakulta právnická - str. 28
Fakulta strojní - str. 28

43%
30%
58%
91%
41%
56%
26%
97%
49%
72%
33%
64%
88%
69%
88%
93%
99%
93%
99%
83%
51%
45%
88%
53%
51%
38%
25%
84%
72%
77%
89%
91%
48%
94%
9%
69%
29%
70%
60%
55%
31%
90%
95%
9%
55%
89%
66%
94%
56%
41%
16%
99%

„Každý den 1800 tvých spolužáků hledá na www.VysokeSkoly.com svou vejšku. Zkus to taky.“

K_KPM_06_2_10_redakce.indd 10

16.12.2008 12:58:33

Veřejné vysoké školy 11
Technická univerzita v Liberci – FAKULTA TEXTILNÍ
Adresa: Studentská 2, 461 17 Liberec
El. přihl.: ANO Telefon: 485 351 111 www.ft.tul.cz

•

Den otevřených dveří 6. 3. 2009

•

V součastné době je Fakulta textilní TUL jediným vysokoškolským pracovištěm v České republice, které poskytuje
ucelené vzdělání v textilních oborech a uskutečňuje na tomto poli jak základní tak i aplikovaný výzkum.
Fakulta textilní TUL vychovává odborníky pro perspektivní textilní obory, pěstuje všechny obory a zaměření
související s textilním oborem od textilního materiálového inženýrství přes jednotlivé technologické specializace
až k textilnímu a oděvnímu návrhářství a zbožíznalství. Řada specializací je nabízena nejen v bakalářském
studiu, ale i v navazujícím studiu magisterském, což je nový trend výuky na špičkových univerzitách v zahraničí.
Bakalářské studium je v porovnání s magisterským zaměřeno více prakticky.

Fakulta 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, pro stavitelství a zemědělství, textilie pro vojenské a speciální aplikace, inteligentní „smart“
textilie apod. Nejnovější výsledky vědy a výzkumu zkvalitňují a výrazně rozšiřují možnosti studia. Studenti se
v rámci vědecké práce již během studia zapojují do spolupráce s praxí.

STUDIJNÍ PROGRAMY:
BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM „TEXTIL“ B3107

Standardní doba studia: 3 roky
Formy studia: prezenční (denní), kombinovaná

Studijní obory:
3107R012
3107R011
3107R002
3106R004
3106R002
3107R004

Technické textilie
Textilní materiály a zkušebnictví
Mechanická textilní technologie
Netkané textilie
Chemická technologie textilní
Technologie a řízení oděvní výroby
Zaměření:
Oděvní výroba (Liberec)
Konfekční výroba (Prostějov)
3107R007 Textilní marketing
Zaměření:
Textilní marketing
Textilní marketing a technologie
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)

K_KPM_06_11_29_VVS.indd 11

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
„TEXTILNÍ INŽENÝRSTVÍ“ N3106

Standardní doba studia: 2 roky
Formy studia: prezenční (denní), kombinovaná

Studijní obory:
3106T011

3106T007

Textilní a oděvní technologie
Zaměření:
Textilní technologie
Chemická technologie textilní
Oděvní technologie
Řízení technologických procesů
Textilní materiálové inženýrství
Zaměření:
Textilní materiálové inženýrství
Netkané textilie

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
„průmyslový management” N3108
Nové studijní obory:
3106T013  	 Management jakosti
Zaměření:
Management jakosti
Jakost a metrologie
31067014 Produktový management  
Zaměření:
Textil
Strojírenství

18.12.2008 20:01:07
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Veřejné vysoké školy
Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze

Provozně ekonomická
fakulta

Adresa:
Kamýcká 129,
165 21 Praha 6 – Suchdol
El. přihl.: ANO
Telefon:
224 384 345
Fax: 224 382 360
E-mail: bernikova@pef.czu.cz
www.pef.czu.cz

BAKALÁŘSKÉ  STUDIJNÍ OBORY:
Provoz a ekonomika, Podnikání a administrativa, Informatika, Systémové inženýrství, Veřejná správa a regionální
rozvoj, Hospodářská a kulturní studia, Agricultural Economics and Management (v anglickém jazyce).
Fakulta rovněž nabízí studium v navazujících magisterských a doktorských studijních oborech.
INTERNACIONALIZACE STUDIA:
V novém akademickém roce 2008/09 nabízí Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze studentům již tři studijní
obory, které lze kompletně absolvovat v anglickém jazyce. Jeden z nich je tříletý bakalářský –„Agricultural
Economics and Management“ a dva jsou dvouleté navazující magisterské – „Economics and Management“
a „Informatics“. Výuka oborů v angličtině (včetně diplomové práce, její obhajoby a složení státních závěrečných
zkoušek v angličtině) má na PEF ČZU již více než desetiletou tradici. V současné době studuje v těchto studijních
oborech ve všech ročnících více než 280 českých a zahraničních studentů a přibližně 200 studentů programu EU
pod názvem ERASMUS.
Zvláště atraktivní formou akademické spolupráce se zahraničními univerzitami jsou společné studijní programy,
tzv. double-degree. Student absolvuje část studia na PEF ČZU a část na partnerské zahraniční univerzitě a získá
diplomy obou univerzit. Program byl poprvé otevřen ve spolupráci s holandskou univerzitou ve Wageningenu.
V současné době naši studenti studují v této formě studia také na Cranfieldské univerzitě, Grenoble Business
School a na Univerzitě v Lyonu.
Dny otevřených dveří: 30. - 31. 1. 2009
Přihlášky ke studiu: do 31. 3. 2009, elektronicky na: http://prijimacky.czu.cz

Technická fakulta ČZU v Praze

7HFKQLFNi
IDNXOWD
Adresa:
Kamýcká 129,
165 21 Praha 6 – Suchdol
El. přihl.: ANO
Telefon:
224 384 216
Fax: 234 381 828
E-mail: jiroutkova@tf.czu.cz
www.tf.czu.cz

TECHNICKÁ FAKULTA České zemědělské univerzity v Praze nabízí zájemcům o studium v rámci
akreditovaných dvoustupňových studijních programů tříleté bakalářské a dvouleté navazující
magisterské studium v prezenční i kombinované formě v těchto studijních oborech:
•Z
 emědělská technika
•S
 ilniční a městská automobilová doprava
•T
 echnika a technologie zpracování odpadů
•T
 echnologická zařízení staveb
•O
 bchod a podnikání s technikou
• I nformační a řídicí technika v APK
•T
 echnika pro obnovu a udržování krajiny
•T
 echnology and Environmental Engineering
Dny otevřených dveří: 30. a 31.1. 2009.
Přihlášky ke studiu je třeba podat do 31. března 2009.
Podrobné informace o možnostech studia lze získat na www.tf.czu.cz – Studium.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Veřejná vysoká škola univerzitního typu se profiluje jako výzkumná univerzita
s orientací na přírodní, sociální a humanitní vědy. Špičková vědecká pracoviště úzce
spolupracují s ústavy Akademie věd ČR.
Fakulty:

Adresa:
Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích,
Branišovská 31
370 05 České Budějovice
El. přihl.: ANO
Telefon:
389 031 111
E-mail: mziegler@jcu.cz
www: www.jcu.cz

Banner_casopis_1

18.11.2008

Nabízíme:

•e
 konomická
• fi
 lozofická
•p
 edagogická
•p
 řírodovědecká
• t eologická
• z dravotně sociální
• z emědělská

•2
 10 bakalářských, magisterských a doktorských
studijních oborů v prezenční i kombinované formě
studia
• v ybrané studijní programy v angličtině a němčině
• s tudijní pobyty v zahraničí
• s tudijní obory odpovídající potřebám na trhu práce

Poskytujeme:

Vysokoškolské ústavy:

•ú
 stav fyzikální biologie
• v ýzkumný ústav rybářský a hydrobiologický

18:24

ubytování na kolejích v moderně vybaveném
univerzitním kampusu

Absolventi univerzity se dobře uplatňují v praxi.

1
DEN Page
OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ: 23. ledna 2009 Termín podání přihlášek ke studiu: 15. březen 2009

Metropolitní univerzita Praha, o. p. s.
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Veřejné vysoké školy 13
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta
Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích nabízí ve tříletých bakalářských
a dvouletých navazujících magisterských studijních programech tyto obory:
Bakalářské obory:

Adresa:
Studentská 13
370 05 České Budějovice
El. přihl.: NE
Telefon:
389032520
E-mail: hasman@zf.jcu.cz
suchy@zf.jcu.cz
www: www.zf.jcu.cz

•A
 groekologie (P)
•A
 gropodnikání (P+K)
•B
 iologie a ochrana zájmových organismů (P)
•D
 opravní a manipulační prostředky (P)
•P
 ozemkové úpravy a převody nemovitostí (P)
•R
 ybářství (P)
• Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině (P+K)
•Z
 emědělská technika, obchod, servis a služby (P)
•Z
 emědělské biotechnologie (P)
•Z
 emědělství (P)
•Z
 ootechnika (P)

Navazující magisterské obory:

•A
 groekologie
•A
 gropodnikání
•A
 quaculture (v angličtině)
•B
 iologie a ochrana zájmových organismů
• F ytotechnika
•R
 ostlinné biotechnologie
•R
 ybářství
•Z
 emědělské inženýrství
•Z
 ootechnika
•Ž
 ivočišné biotechnologie

Podrobnější informace o oborech, přijímacím řízení a formulář
přihlášky naleznete na www.zf.jcu.cz
Den otevřených dveří 23. ledna 2009. Přihlášky do 15. března 2009

Provozně ekonomická fakulta MZLU v Brně
Adresa: Studijní oddělení: Zemědělská 1, 613 00 Brno
El. přihl.: ANO Telefon: 545 132 706, 545 132 704, 545 132 705 Fax: 545 132 727
E-mail: studijni@pef.mendelu.cz www.pef.mendelu.cz

•

•

•

Proč jít na PEF?

•  Praktické zaměření studia – oceníte praktické zaměření studia, díky kterému získáte výhodné postavení u budoucích zaměstnavatelů.
•  Budete vždy v obraze – nezbytnou komunikaci a orientaci během studia Vám umožní nejmodernější informační systém vytvořený přímo na naší
univerzitě.
•  Moderní technické vybavení – moderní prostředí budovy roku 2005 a univerzitní kampus Vám zpříjemní celé studium.
•  Studium v zahraničí – Láká Vás studium v zahraničí? Spolupracujeme s celou řadou prestižních univerzit po celém světě, na kterých můžete studovat.
•  Přátelské prostředí – Najdete si spoustu přátel! U nás to není o konkurenci, ale o spolupráci!

Typy studia:

Studijní program Ekonomika a management

•  Bakalářské studium 3 roky
•  Navazující magisterské studium 2 roky
•  Doktorské studium 3 roky

Charakteristika fakulty:

•  Evropský kreditní systém (ECTS) – individuální studium
a sestavení rozvrhů
•  Programy v českém a anglickém jazyce
•  Praktické zaměření studia
•  Vysoká úspěšnost absolventů a jejich zapojení do praxe
•  Elektronické přijímací zkoušky
•  Profesionální akademické zázemí
•  Dva termíny pro zahájení studia: od února (ZS), tak i září (LS)

Obor Manažersko-ekonomický (B, M) - vyučován v českém
i v anglickém jazyce,
Obor Sociálně ekonomický (B),
Obor Management obchodní činnosti (B),
Obor Cestovní ruch (B),
Obor Evropská studia v podnikání a ekonomice (M) - vyučován jen
v anglickém jazyce

Studijní program Hospodářská politika a správa
Obor Finance (B, M),
Obor Veřejná správa (B, M)

Studijní program Systémové inženýrství a informatika

Obor Ekonomická informatika (B, M)

Studijní program Inženýrská informatika
Obor Automatizace řízení a informatika (B)
(B) – bakalářský, (M) – navazující magisterský

Přijímací řízení: Přijímací zkoušky se konají z matematiky
a zvoleného světového jazyka.
Uchazeč může být přijat i na základě SCIO testů.
Podrobnosti o podmínkách přijetí naleznete na stránce
www.pef.mendelu.cz/prouchazece.php
Přihlášky pro zahájení studia přijímáme elektronicky
pro ZS (od 9/2009) do 15. 3. 2009.
Dny otevřených dveří:
23. 1. a 6. 2. 2009, vždy se zahájením ve 13.00
v posluchárně Q01.
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Veřejné vysoké školy
Fakulta životního prostředí ČZU v Praze
Fakuta životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze otevírá
v akademickém roce 2009/2010 následující studijní obory

Bakalářské studium
STUDIJNÍ PROGRAMY:

Inženýrská ekologie
- studijní obory: Aplikovaná ekologie
Adresa:
Kamýcká 1176
165 21 Praha 6 - Suchdol
El. přihl.:
ANO
Telefon:
224 384 351
E-mail:
kohoutova@fzp.czu.cz
www.fzp.czu.cz

Krajinářství
- studijní obory: Krajinářství, Územní technická a správní služba, Vodní hospodářství

navazující magisterské studium
STUDIJNÍ PROGRAMY:

Inženýrská ekologie
- studijní obory: Aplikovaná ekologie
Krajinné inženýrství
- studijní obory:  Krajinné inženýrství, Regionální environmentální správa,
Environmentální modelování, Environmental Modelling (AJ),
Krajinné a pozemkové úpravy
Podrobnější informace na www.fzp.czu.cz
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Veřejné vysoké školy 15
Univerzita Karlova v Praze, Matematicko–fyzikální fakulta
Adresa: Studijní oddělení UK MFF, Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2
El. přihl.: ANO ● E–mail: studijni@mff.cuni.cz
www.mff.cuni.cz/studium/ ● Termín podání přihlášek ke studiu: 28. únor 2009
Formy pregraduálního studia na MFF
– prezenční studium
– kombinované studium

Studijní programy a obory pregraduálního studia
Programy bakalářského studia
Fyzika, Informatika, Matematika

Obory bakalářského studijního
programu Fyzika
1. Obecná fyzika
2.  Fyzika zaměřená na vzdělávání
– Fyzika-matematika pro SŠ
– Fyzika-matematika pro 2. stupeň ZŠ

Obory bakalářského studijního
programu Informatika
1. Obecná informatika
2. Programování
3. Správa počítačových systémů

Obory bakalářského studijního
programu Matematika
1. Obecná matematika
2. Finanční matematika
3.  M
 atematické metody informační
bezpečnosti
4.  M
 atematika zaměřená na vzdělávání
– Matematika-deskriptivní geometrie
– Matematika-informatika

Programy navazujícího magisterského studia
Fyzika, Informatika, Matematika, Učitelství pro základní školy

Obory navazujícího magisterského
studijního programu Fyzika

Obory navazujícího magisterského
studijního programu Informatika

1. Astronomie a astrofyzika
2. 	Biofyzika a chemická fyzika
– Biofyzika
– Chemická fyzika
– Teorie molekulárních systémů
3. 	Fyzika kondenzovaných soustav
a materiálů
	– Fyzika atomových a elektronových
struktur
– Fyzika makromolekulárních látek
– Fyzika materiálů
– Fyzika nízkých teplot
– Fyzika reálných povrchů
4. Fyzika povrchů a ionizovaných prostředí
5. Geofyzika
6. Jaderná fyzika a subjaderná fyzika
7. 	Matematické a počítačové modelování ve
fyzice a technice
8. Meteorologie a klimatologie
9. Optika a optoelektronika
– Kvantová a nelineární optika
– Optoelektronika a fotonika
	– Teorie a modelování pro kvantovou
optiku a elektroniku
10. Teoretická fyzika
11.	Učitelství fyziky pro SŠ v kombinaci
s odbornou fyzikou
12. Učitelství fyziky-matematiky pro SŠ

1. Teoretická informatika
– Algoritmy a složitost
– Neprocedurální programování a umělá
inteligence
2. Softwarové systémy
– Databázové systémy
– Systémové architektury
– Softwarové inženýrství
– Spolehlivé systémy
– Počítačová grafika
3. Matematická lingvistika
4. Diskrétní modely a algoritmy
	– D
 iskrétní matematika a kombinatorická
optimalizace
– Matematické struktury informatiky
– Optimalizace
– Matematická ekonomie
5.	Učitelství informatiky pro SŠ v kombinaci
s odbornou informatikou

Obory navazujícího magisterského
studijního programu Učitelství pro
základní školy

Obory navazujícího magisterského
studijního programu Matematika
1. Finanční a pojistná matematika
2. Matematická analýza
3.	Matematické modelování ve fyzice
a technice
4.	Matematické metody informační
bezpečnosti
5. Matematické struktury
6. Numerická a výpočtová matematika
– Numerická analýza
– Průmyslová matematika
– Počítače a software
7.	Pravděpodobnost, matematická statistika
a ekonometrie
– Ekonometrie
– Matematická statistika
– Teorie pravděpodobnosti a náhodné
procesy
8.	Učitelství matematiky pro SŠ
v kombinaci s odbornou matematikou
9.	Učitelství matematiky-deskriptivní
geometrie pro SŠ
10. Učitelství matematiky-informatiky pro SŠ

1.	Učitelství fyziky-matematiky pro
2. stupeň ZŠ

Zrušení odborné přijímací zkoušky na bakalářské studium
Matematicko-fyzikální fakulta UK má ve veřejnosti tradičně vysoké renomé a je vnímána jako škola s náročným a obtížným studiem. To je v souladu s povahou oborů studovaných na fakultě – matematikou, fyzikou a informatikou – a s vysokým hodnocením, kterého fakulta tradičně dosahuje. Studium na
fakultě proto vyžaduje nejen odpovídající intelektuální schopnosti, ale i hluboký zájem o studované obory a motivaci k vysokému pracovnímu nasazení.
Rádi bychom soustředili všechny zájemce, kteří se domnívají, že tyto vlastnosti mají, a dali jim příležitost si to ověřit. Současně si však uvědomujeme, že
zdaleka ne všichni studenti středních škol měli vytvořeny optimální podmínky pro přípravu na studium na fakultě, například proto, že nestudovali na
střední škole s matematicko-fyzikální orientací. Proto se fakulta rozhodla zrušit odborné přijímací zkoušky. Tento krok neznamená snížení úrovně studia,
které i nadále zůstane stejně náročné jako dosud, jeho smyslem je však umožnit studium i těm zájemcům, kteří sice mají odpovídající schopnosti, avšak
z nejrůznějších důvodů by při přijímací zkoušce nepodali výkon, dostatečný k jejímu úspěšnému složení. Takovým studentům nyní umožňujeme, aby si
Banner_casopis_2 18.11.2008 18:25 Page 1
své schopnosti v prvním ročníku ověřili a o úspěšné studium na fakultě se pokusili.
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Veřejné vysoké školy
Univerzita Hradec Králové
Adresa: Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové
Telefon: 493 331 111
www.uhk.cz
Studujte univerzitu ve městě, které bylo opakovaně vyhodnoceno jako nejlepší místo
pro život v České republice!
Univerzita Hradec Králové nabízí studium ve více než 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.
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.
Filozofická fakulta

www.uhk.cz/ff
• 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, Archeologie, Sociologie: Sociologie obecná a empirická
• NMgr. Politologie: Politologie – africká studia, Politologie – latinskoamerická
studia, Historické vědy: Historie, Archeologie
• Ph.D. Historické vědy: České a československé dějiny

Fakulta informatiky a managementu

www.uhk.cz/fim
• Bc. Aplikovaná informatika: Aplikovaná informatika, Ekonomika
a ma-nagement: 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

Pedagogická fakulta

www.uhk.cz/pdf
• 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 (dvouoborové studium): Cizí jazyky pro cestovní ruch–anglický jazyk, ‑francouzský
jazyk, -německý jazyk, -ruský jazyk, Vychovatelství: Pedagogika volného
času se zaměřením na tělesnou výchovu a sport, Sociální pedagogika se
zaměřením na etopedii, Speciální pedagogika: Sociálně výchovná péče
o smyslově postižené, Výchovná práce ve speciálních zařízeních, Specializace v pedagogice (dvouoborové studium, na které navazuje učitelské
magisterské studium): Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání, Biologie se zaměřením na vzdělávání, Český jazyk a literatura se zaměřením
na vzdělávání, Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání, Fyzika se
zaměřením na vzdělávání, Historie se zaměřením na vzdělávání, Hra na
nástroj a sólový zpěv se zaměřením na vzdělávání, Hudební kultura se
zaměřením na vzdělávání, Chemie se zaměřením na vzdělávání, Informatika se zaměřením na vzdělávání, Matematika se zaměřením na vzdělávání,
Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání, Ruský jazyk se zaměřením na
vzdělávání, Řízení sboru, Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání,
Tělovýchovné a sportovní aktivity se zaměřením na vzdělávání, Výtvarná
tvorba se zaměřením na vzdělávání, Základy techniky se zaměřením na
vzdělávání, Základy matematiky se zaměřením na vzdělávání, Specializace
v pedagogice (jednooborové studium): Grafická tvorba – multimédia,
Náboženská výchova, Sbormistrovství chrámové hudby, Sociální komunikace ve státní správě, Sociální patologie a prevence, Textilní tvorba, Učitelství
praktického vyučování, Učitelství pro mateřské školy, Uměleckořemeslné
textilní disciplíny, Bezpečnost práce v nevýrobní sféře
• Mgr. Učitelství pro 1. stupeň základních škol v příslušných specializacích
• NMgr. Sociální politika a sociální práce: Sociální práce, Speciální pedagogika: Spec. pedagogika rehabilitační činnosti a management spec.
zařízení, Specializace v pedagogice: Sociální pedagogika, Biologie:
Systematická biologie a ekologie
• Ph.D. Specializace v pedagogice: Teorie vzdělávání ve fyzice, Informační
a komunikační technologie ve vzdělávání

V roce 2008 univerzita otevřela ve svém kampusu Na Soutoku
moderní budovu Fakulty informatiky a managementu a zprovoznila špičkové umělecké ateliéry v Regiocentru Nový pivovar
v Hradci Králové. Přijďte se podívat, těšíme se na Vás!
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Veřejné vysoké školy 17
&AKULTA¬DOPRAVNÓ

Fakulta dopravní ČVUT
nabízí bakalářské
a magisterské vzdělání
v dopravě a telekomunikacích
a to ve čtyřech základních
oblastech:

• Dopravní systémy a technika
• Management a ekonomika dopravy a telekomunikací
• Automatizace a informatika v dopravě a spojích
• Letecká doprava

Studijní oddělení:
Eva Vicenová, 224 359 542
Informace o studijních oborech:
Ing. Zdeněk Říha, Ph.D.
riha@fd.cvut.cz
Dny otevřených dveří:
Děčín: 11. 2. 2009 od 10:00
Praha: 23. 1. 2009 od 10:00

České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ
přijďte se přesvědčit na
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

NABÍZÍME
 perspektivní a zajímavé studium
 moderně vybavené posluchárny
a laboratoře
 znalosti z oblasti techniky,
medicíny, přírodovědných oborů
a manažerských dovedností

6. února 2009
PŘIHLÁŠKY KE STUDIU
se přijímají
do 31. března 2009
NA ADRESE
nám. Sítná 3105
272 01 Kladno

 výjezdy studentů do zahraničí
 velmi dobré uplatnění na trhu práce
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Veřejné vysoké školy
Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze

Adresa:
Kamýcká 129,
165 21 Praha 6 – Suchdol
El. přihl.:
ANO
www.af.czu.cz

FAPPZ nabízí v ak. roce 2009/10 mj. tyto akreditované bakalářské obory:
Chovatelství, Chov koní, Kynologie, Speciální chovy, Kvalita produkce, Zahradní a
krajinářské úpravy, Produkční a okrasné zahradnictví, Trávníkářství, Rostlinolékařství,
Ekologické zemědělství, Udržitelné využívání přírodních zdrojů, Veřejná správa
v oblasti zemědělství a péče
o krajinu, Sustainable Use of
Natural Resources.
Pro absolventy Bc studia nabízí FAPPZ
širokou škálu navazujícího magisterského
studia.
Dny otevřených dveří: 30. a 31. 1. 2009
Termín podání přihlášek: do 31. 3. 2009
Přijímací zkouška: 8. – 12. 6. 2009

Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze
Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity v Praze
nabízí studium v bakalářských a navazujících magisterských oborech:

Adresa:
Kamýcká 129,
165 21 Praha 6 – Suchdol
Telefon:
224 383 743
224 383 761
224 383 710
E-mail:
simandlova@fld.czu.cz
kurkova@fld.czu.cz
stehlik@fld.czu.cz
www.fld.czu.cz

Bakalářské obory tříleté (Bc.):
Lesnictví (p+k), Dřevařství (p), Hospodářská a správní služba v lesním hospodářství
(p+k), Provoz a řízení myslivosti (p+k)
Výuka vybraných oborů probíhá také v externích střediscích v Písku, Trutnově a Hranicích na Moravě.

Navazující magisterské obory dvouleté (Ing.):
Lesní inženýrství (p, k), Dřevařské inženýrství (p)
Forestry, Water and Landscape Management - vyučovaný v angličtině (p)
Tropical Forestry and Agroforestry - vyučovaný v angličtině (p)
p – prezenční studium, k – kombinované studium

V rámci studia lze až 2 semestry studovat na zahraničních univerzitách.
Den otevřených dveří: 30. – 31.1. 2009
Přihlášky posílejte do 31. března 2009

Institut tropů a subtropů ČZU v Praze
ITS nabízí v rámci studijního programu Zemědělská
specializace v roce 2009/2010 tyto studijní obory:

Adresa:
Kamýcká 129,
165 21 Praha 6 – Suchdol
Telefon:
224 382 164
E-mail: silberova@its.czu.cz
www.its.czu.cz
Banner_casopis_1

18.11.2008

Bakalářské studium (3 roky):
Obor:  Zemědělství tropů a subtropů
Navazující magisterské studium (2 roky):
Obory:  Zemědělství tropů a subtropů
Tropické lesnictví a agrolesnictví - v anglickém jazyce
Trvale udržitelný rozvoj venkova tropů a subtropů - v anglickém jazyce
Management volně žijících zvířat a jejich chovů
v tropech a subtropech - v anglickém jazyce
Doktorské studium (3 roky):
Obor:  Zemědělství tropů a subtropů
Dny otevřených dveří na ITS: 30. - 31. 1. 2009
Termín pro podání přihlášky ke studiu: 30. 3. 2009
Elektronické přihlášky: http://prijimacky.czu.cz
18:24
Page
1 do bakalářského studia: 5. a 8. - 10. 6. 2009
Přijímací
zkoušky
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Veřejné vysoké školy 19

7 FAKULT a 1 ÚSTAV na severu Čech

Fakulta výrobních technologií
a managementu
Na Okraji 1001
400 96 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 285 511
fax: +420 475 285 566
www.fvtm.ujep.cz
Ústav zdravotnických studií
Velká Hradební 13
400 96 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 284 211
www.uzs.ujep.cz

Fakulta životního prostředí
Králova výšina 7
400 96 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 284 111
fax: +420 475 284 158
www.fzp.ujep.cz

Fakulta umění a designu
Pasteurova 9
400 96 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 285 111
fax: +420 475 285 127
www.fud.ujep.cz

Filozofická fakulta
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem
tel.: + 420 475 283 294
fax: + 420 475 283 274
www.ff.ujep.cz

Přírodovědecká fakulta
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 283 111
fax: +420 475 283 563
www.sci.ujep.cz

Pedagogická fakulta
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 283 111
fax: +420 475 212 053
www.pf.ujep.cz

Fakulta sociálně ekonomická
Moskevská 54
400 96 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 284 611
Fax: +420 475 200 169
www.fse.ujep.cz

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Hoření 13, 400 96 Ústí nad Labem, tel.: +420 475 282 111, fax: +420 472 772 982

www.ujep.cz
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Veřejné vysoké školy
Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
Fakulta nabízí uchazečům atraktivní obory studia v bakalářských, magisterských
a doktorských studijních programech. Opírá se přitom o zkušenosti, získané ve výzkumu vyspělých
mechatronických a informatických systémů, přírodovědných problémů a nanotechnologií.
Liberec nabízí skvělé možnosti sportovního i kulturního vyžití v příjemném horském prostředí,
s velmi dobrým sociálním zabezpečením studia.

•
Adresa:
Studentská 2,
46117 Liberec 1
Telefon:
485 353 429
www.fm.tul.cz

Absolvent střední školy s maturitou je přijímán do jednoho ze tří bakalářských studijních programů:
Elektrotechnika a informatika, Informační technologie, Aplikované vědy a informatika.
V průběhu 1.ročníku dojde k rozdělení do oborů: Elektronické informační a řídicí systémy, Informatika
a logistika, Informační technologie nebo Modelování a informatika, kde po třech letech získá titul Bakalář (Bc).

•

Absolvent bakalářského programu může dále pokračovat v některém z navazujících magisterských
programů: Elektrotechnika a informatika nebo Aplikované vědy v inženýrství, které nabízejí velmi zajímavé
a často ojedinělé obory, např.: Mechatronika (obor je přednášen též v AJ), Informační technologie, či
Přírodovědné inženýrství. Zde dosáhne titul Inženýr (Ing.)

•

Na výzkumu se může přímo podílet student doktorského programu, který v návaznosti získává titul Ph.D.

Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta
Adresa: Bezručovo nám. 13, 746 01 Opava
El. přihl.: ANO Telefon: 553 684 111 www.fpf.slu.cz

•

•

Termín podání přihlášek:
– bakalářské, magisterské studium 27. 2. 2009
– navazující magisterské studium 20. 7. 2009
– doktorské studium 30. 5. 2009
Den otevřených dveří: 7. 1. 2009
BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY:
Prezenční studium
Astrofyzika, Monitorování životního prostředí, Multimediální techniky,
Počítačová technika a její aplikace, Informatika a výpočetní technika
(IVT), Lázeňství a turismus, Archeologie, Středověká archeologie,
Historie, Historie - muzeologie, Dějiny kultury, Historie - památková péče,
Informační studia se zaměřením na knihovnictví, Knihovnictví, Česká
literatura, Kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo
Půlobory: Archeologie, Historie, Muzeologie, Knihovnictví, Angličtina,
Italština, Němčina, Český jazyk a literatura
Kombinované studium
IVT, Knihovnictví, Česká literatura, Angličtina pro školskou praxi,
Němčina pro školskou praxi, Tvůrčí fotografie

MAGISTERSKÉ NAVAZUJÍCI STUDIJNÍ OBORY:
Prezenční studium
Teoretická fyzika, IVT, Archeologie, Historie,
Historie-muzeologie, Kulturní dějiny, České moderní
dějiny (1780 – 1990), Informační a knihovnická studia, Knihovnictví se
zaměřením na veřejné knihovny komunitního typu, Angličtina, Němčina,
Angličtina + Němčina
Kombinované studium
Informační a knihovnická studia, Angličtina, Němčina
DOKTORSKÉ STUDIJNÍ OBORY:
Prezenční i kombinované studium
Historie se zaměřením na české a československé dějiny, Archeologie,
Teoretická fyzika a astrofyzika,
Autonomní systémy, Korpusová
lingvistika se zaměřením na konkrétní
jazykovou skupinu (angličtina, němčina)
Kombinované studium
Tvůrčí fotografie

MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ OBORY:
Prezenční studium
Učitelství fyziky - matematiky pro SŠ, Učitelství angličtiny pro střední
školy + Učitelství němčiny pro střední školy

Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik
Adresa: Olbrichova 25, 746 01 Opava
El. přihl.: ANO Telefon: 553 684 841 www.fvp.slu.cz

•

•

Termín podání přihlášek:
– bakalářské studium 27. 2. 2009,
– navazující magisterské studium 27. 2. 2009
Den otevřených dveří: 7. 1. 2009

MAGISTERSKÉ NAVAZUJÍCI STUDIJNÍ OBORY:
Prezenční studium
Veřejná správa a sociální politika

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY:
Prezenční studium
Všeobecná sestra, Středoevropská studia, Veřejná správa a regionální
politika, Sociální patologie a prevence
Kombinované studium
Banner_casopis_1 18.11.2008 18:24 Page 1
Veřejná správa a regionální politika, sociální patologie a prevence

Podmínky přijetí: Úspěšné složení testu obecných studijních
předpokladů, který je realizován v rámci národních srovnávacích zkoušek
(NSZ), připravovaných společností Scio.
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Slezská univerzita v Opavě – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné je zaměřena na
vzdělávání odborníků v ekonomických, finančních, sociálních,
správních studijních oborech i oborech zaměřených na informatiku
v ekonomii, hotelnictví a cestovní ruch

Studijní program Ekonomika a management

Adresa:
Univerzitní nám.1934/3
733 40 Karviná
El. přihl.:
ANO
Telefon:
596 398 238
E-mail:
studijni@opf.slu.cz
www.opf.slu.cz
Banner_casopis_2
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Název oboru
   Ekonomika podnikání v obchodě a službách
   Marketing a management
   Firemní finance
   Ekonomika cestovního ruchu
   Řízení logistiky 	

Forma
prezenční/kombinovaná/e-learning
prezenční/ kombinovaná/e-learning
prezenční
prezenční
prezenční

Studijní program Hospodářská politika a správa
   Veřejná ekonomika a správa
   Evropská integrace
   Finance
   Bankovnictví
   Sociální management

Bc., Ing.
Bc., Ing.
Bc., Ing.
Bc., Ing.
Bc.

prezenční/kombinovaná
prezenční/ kombinovaná
prezenční/kombinovaná
prezenční
prezenční

Studijní program Systémové inženýrství a informatika
   Manažerská informatika 	

Bc., Ing.  	

prezenční/kombinovaná

Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus
  Hotelnictví

Bc.	 prezenční

Uzávěrka
27. 2. 2009.  Více informací naleznete na www.opf.slu.cz
18:25
Page přihlášek:
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Veřejné vysoké školy
Fakulta sociálně ekonomická Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Hlavním posláním FSE je příprava vysoce kvalifikovaných pracovníků – bakalářů a inženýrů ve čtyřech studijních programech
a pěti studijních oborech. Ekonomické studijní programy jsou zaměřeny na podnikovou ekonomiku a management, finanční
management a regionální rozvoj, sociální studijní program je orientován na sociální práci. Díky tomu nacházejí naši absolventi
dobré uplatnění nejen v podnikatelské sféře, ale i ve státní správě a samosprávě. Celkové zaměření fakulty koresponduje
s potřebami rozvoje regionu a snaží se přispět k rozvoji vzdělanostní společnosti nejen přípravou nových studijních programů
pro studenty prezenčního a kombinovaného studia, ale i pro celoživotní vzdělávání. Fakulta sociálně ekonomická přispívá
k rozvoji regionu také zvyšováním úrovně vzdělanosti v rámci řízených rekvalifikací, zejména absolventů středních škol.
Na FSE je možné studovat ve 3-letých bakalářských programech a v 2-letých magisterských programech, navazujícím na
předchozí bakalářské studium. Studium na FSE je realizováno ve dvou formách, a to jako studium prezenční a kombinované.

Adresa:
Moskevská 54,
400 96 Ústí nad Labem
Telefon:
475 284 611
E-mail:
dolankova@fse.ujep.cz
www.fse.ujep.cz

Přehled programů a oborů studovaných na FSE UJEP
Bakalářské studium 	
Prezenční a kombinovaná forma studia
Program
Obor
Ekonomika a managment
Podniková ekonomika a management
Finanční management
Obchod a marketing
Hospodářská politika a správa
Regionální rozvoj
Sociální politika a sociální práce
Sociální práce
Navazující magisterské studium 	
Program
Ekonomika a management
Hospodářská politika a správa

Prezenční forma studia
Obor
Podniková ekonomika a management
Finanční management
Regionální rozvoj

Fakulta životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Nabídka studijních programů a oborů pro akademický rok 2009/2010:
Bakalářské studium (3 roky), prezenční a kombinovaná forma studia
● S tudijní program: Ekologie a ochrana prostředí
Obor Ochrana životního prostředí
● S tudijní program: Inženýrská ekologie
Obor Ochrana životního prostředí v průmyslu
Obor Vodní hospodářství

Adresa:
Králova výšina 3132/7,
400 96 Ústí nad Labem
El.přihl.: ANO
Telefon:
475 284 129
475 284 149
E-mail:
vera.janeckova@ujep.cz,
lenka.brynova@ujep.cz,
www.fzp.ujep.cz

Navazující magisterské studium, (2 roky), prezenční forma
● S tudijní program: Ekologie a ochrana prostředí
Obor Odpadové hospodářství
Obor Revitalizace krajiny
Termín podání přihlášek:
16. 3. 2009 – bakalářské studium programy
31. 3. 2009 – nav. magisterské studium
Uchazeči o studium bakalářských stud. programů budou přijímání bez přijímacích zkoušek.
Termín přijímacích zkoušek do nav. magisterského studia – 11. 6. 2009
Den otevřených dveří: 22. 1. 2009

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu
BAKALÁŘSKÉ STUDIUM:
V akademickém roce 2009/2010 otevíráme tyto obory ve dvou
studijních programech:
Tělesná výchova a sport 

Adresa:
José Martího 31,
162 52 Praha 6
Telefon:
220 172 223
E-mail:
puchmertlova@ftvs.cuni.cz
www.ftvs.cuni.cz
Banner_casopis_1
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●o
 bor Tělesná výchova a sport v kombinaci (s druhým
aprobačním předmětem), prezenční forma studia
●o
 bor Tělesná výchova a sport (s možností profilovat se
v jednom z pěti nabízených směrů studia – Aktivity podporující zdraví, Aktivity v přírodě, Ochrana obyvatelstva, Tělesná
výchova a sport zdravotně postižených nebo Sportovní
specializace), prezenční i kombinovaná forma studia
●M
 anagement tělesné výchovy a sportu, prezenční forma
studia
● Vojenská tělovýchova, prezenční i kombinovaná forma studia

Specializace ve zdravotnictví

● obor Fyzioterapie, prezenční forma studia
● obor Ortotik-protetik, prezenční forma studia.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM:
Podmínkou přihlášení je úspěšně dokončené bakalářské
studium. V akademickém roce 2009/2010 otevíráme tyto
obory ve třech studijních programech:
Učitelství pro střední školy

●o
 bor Učitelství pro střední školy – tělesná výchova (dvouoborová), prezenční forma studia

Tělesná výchova a sport 

●o
 bor Tělesná výchova a sport, prezenční a kombinovaná
forma studia
●o
 bor Vojenská tělovýchova, prezenční a kombinovaná forma
studia
● obor Management TVS, prezenční forma studia

Specializace ve zdravotnictví 

● obor Fyzioterapie, prezenční forma studia

Přihláška ke studiu se podává elektronicky na http://is.cuni.cz/studium nebo poštou.
Termín podání přihlášky: do 28. února 2009.
PŘÍPRAVNÉ KURZY K TALENTOVÉ ZKOUŠCE
Obsah kurzu je zaměřen na seznámení se s požadavky testů (kvalita provedení, časy apod.) v předmětech gymnastika, atletika,
18:24
1
sportovníPage
hry a plavání.
Přihlášky přijímáme do 30. ledna 2009.
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Katedra divadelních, filmových a mediálních studií Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra divadelních, filmových a mediálních studií je jednou z kateder Filozofické fakulty Univerzity
Palackého v Olomouci. Spolu s ostatními uměnovědně zaměřenými katedrami sídlí v nádherně
zrenovované barokní budově bývalého jezuitského konviktu.

Adresa:
Univerzitní 3,
771 80 Olomouc
El. přihl.: ANO
Telefon:
585 633 423
E-mail:
Kat.div.film.studii@seznam.cz
www.myspace.com/profidivak

Na naší katedře lze studovat buď samostatný obor teorie a dějiny dramatických umění, nebo filmovou či divadelní
vědu v kombinaci s jinými obory filozofické fakulty, a to v rámci bakalářského a posléze navazujícího magisterského
studia. Výuka zahrnuje vedle předmětů klasické filmologie a teatrologie a mediálních věd i praktickou přípravu
v dalších oblastech. Kreditový systém a nabídka předmětů v semestru vám umožní vytvářet si vlastní odborný profil
s ohledem na vaši představu o budoucím uplatnění. Můžete získat kredity za disciplíny v oblasti divadelního
a filmového managementu, produkce a dramaturgie, publicistiky, za praktika v oblasti filmu (práce s kamerou),
divadle (základy herectví a režie) a rozhlasové práce (příprava vlastních rozhlasových pořadů).
Katedra má k dispozici filmový sál s projekcí 16 a 35 mm filmu a s velkoplošnou videoprojekcí (probíhají zde
pravidelné projekce v rámci výuky i v rámci filmového klubu katedry), rozsáhlou videotéku se záznamy filmů
a divadelních představení, digitální rozhlasové studio, videostřižnu, větší divadelní sál a malý divadelní prostor.
Absolventi naší katedry se uplatní v médiích a institucích, které produkují, šíří nebo reflektují dramatická umění
a literaturu (divadla, televizní, filmová a rozhlasová studia, filmové festivaly, redakce deníků a časopisů,
nakladatelství, muzea).
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Veřejné vysoké školy
Univerzita Palackého v Olomouci – Pedagogická fakulta
Pedagogická fakulta UP v Olomouci poskytuje vysokoškolské vzdělání budoucím
učitelům a dalším pedagogickým pracovníkům pro různé druhy škol mateřských,
základních a středních, školských i mimoškolských výchovných a vzdělávacích
zařízení, zaměřuje se také na oblast státní správy a samosprávy.

Adresa:
Žižkovo náměstí 5,
771 40 Olomouc
P.O. box 212
El. přihl.:
ANO
Telefon:
585 635 010,
585 635 027
E-mail:
libuse.lysakova@upol.cz
www.upol.cz

Bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy v prezenční a kombinované formě studia, programy
celoživotního vzdělávání. Seznam všech studijních programů a oborů otevíraných v akademickém roce 2009/10
na webové stránce UP: www.studuj.upol.cz
Profesní příprava učitelů všech stupňů a typů škol
•	mateřských (učitelství pro mateřské školy, předškolní pedagogika),
•	základních a středních (učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ v oborech humanitních, filologických, uměnovědných,
přírodovědných, technických),
•	sociálních a zdravotních předmětů pro střední odborné školy,
•	speciální pedagogika pro 2. stupeň ZŠ a ŠŠ.
V bakalářských SP specializace v pedagogice a SPP si uchazeči mohou sami volit dvouoborovou kombinaci.
Příprava odborníků v oblasti
•	pedagogiky a vychovatelství
(pedagogika-veřejná správa, pedagogikasociální práce),
•	speciální pedagogiky (speciální
pedagogika předškolního věku, speciálně
pedagogická andragogika, speciální
pedagogika-komunikační techniky,
logopedie).
Elektronická přihláška ke studiu na Bc a Mgr
studijní obory do 28. 2. 2009.
Termín přijímacích zkoušek pro bakalářské
a magisterské studijní obory – písemné a ústní
zkoušky 15. – 19. 6. 2009.
Den otevřených dveří 23. 1. 2009 od 12.00 do
16.30 hodin.

Fakulta stavební VŠB – TU Ostrava
nabízí pro rok 2009/2010 studium ve čtyřletých bakalářských programech:
Bakalářský studijní program Stavební inženýrství v prezenční i kombinované formě studia se studijními obory:
● Geotechnika
● Městské stavitelství a inženýrství
● Správa majetku a provoz budov (pouze prezenční forma studia)
● Stavební hmoty a diagnostika staveb
● Dopravní stavby
● Prostředí staveb
● Příprava a realizace staveb
● Dopravní inženýrství
Absolventi tohoto programu mohou pokračovat v navazujícím magisterském programu
Stavební inženýrství (doba studia 1,5 roku) se studijními obory:
● Geotechnika
● Městské stavitelství a inženýrství
● Stavební hmoty a diagnostika staveb
● Dopravní stavby
● Konstrukce staveb
● Prostředí staveb
● Provádění staveb
Bakalářský studijní program Architektura a stavitelství pouze v prezenční formě studia se studijním oborem stejného názvu.
Absolventi tohoto programu mohou pokračovat v navazujícím magisterském studijním programu a oboru Architektura a stavitelství (doba studia
2 roky), nebo ve studijních oborech navazujícího magisterského studijního programu Stavební inženýrství.
Fakulta stavební VŠB – TU Ostrava pořádá dne 22. ledna 2009 Den otevřených dveří. Zahájení proběhne v 9.00 hodin
v Nové aule v areálu VŠB – TU Ostrava, ul. 17. listopadu 15, Ostrava–Poruba.
Přihlášku ke studiu je možno podat do 31. 3. 2009 pro 1. kolo přijímacího řízení a do 20. 7. 2009 pro 2. kolo na adresu Studijní oddělení FAST VŠB
– TU Ostrava, L. Podéště 1875/17, 708 33 Ostrava – Poruba.
Podrobnější informace na tel. číslech 597 321 320 (prezenční bakalářské studium), 597 321 386 (prezenční navazující magisterské studium)
Banner_casopis_1
18.11.2008forma
18:24
Pagei navazujícího
1
a 597 321 346 (kombinovaná
bakalářského
magisterského studia) nebo na www.fast.vsb.cz.
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Univerzita Palackého v Olomouci – Fakulta zdravotnických věd
Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci nabízí studium ve studijních
programech srovnatelných se systémy vysokoškolského vzdělávání v zahraničí.
Pro absolventy středních škol je určeno vysokoškolské studium v tříletých bakalářských oborech:
• Všeobecná sestra (prezenční i kombinované studium)
• Porodní asistentka (prezenční i kombinované studium)

Adresa:
Žižkovo náměstí 5,
771 40 Olomouc
El. přihl.: ANO
vedoucí studijního oddělení
FZV UP v Olomouci
E-mail:
antosova@tunw.upol.cz
www.upol.cz

• Fyzioterapie (prezenční studium)
• nový vysoce moderní a prestižní obor Radiologický asistent (prezenční studium) s uplatněním

absolventů všude tam, kde se užívá ionizující záření, nukleární magnetická rezonance nebo ultrazvuk
k diagnostickému zobrazování a léčbě. Jeho studenti nejsou v průběhu studia ani v následném pracovním procesu díky modernizaci přístrojové techniky zatěžováni téměř žádnou radiací.

Absolventi všech těchto studií nacházejí široké uplatnění na trhu práce nebo mohou pokračovat
v navazujících magisterských studijních programech.
Více informací o nabídce studijních oborů najdete na www.upol.cz/fakulty/fzv/informace-o-studiu

Fakulta informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze
Fakulta informatiky a statistiky nabízí presenční studium v 3letém bakalářském
studiu v oborech:
•
•
•
•
•
•

Adresa:
nám. W. Churchilla 4,
130 67 Praha 3
El. přihl.: ANO
Telefon:
224 095 441
Fax:
224 095 400
E-mail: sedlacko@vse.cz
www.fis.vse.cz

Informatika
Matematické metody v ekonomii
Statistické metody v ekonomii
Statistika a ekonometrie
Sociálně-ekonomická demografie
Podnikové informační systémy

Na navazujícím magisterském studiu (2 roky)
a doktorském studiu (3 roky) obory studijních programů:
• Aplikovaná informatika
• Kvantitativní metody v ekonomice

Přihláška ke studiu: Přihlášku je možné podat elektronicky (http://www.vse.cz – Elektronická přihláška ke studiu)
nebo na formuláři, který je ke stažení v rubrice Pro zájemce o studium. Na obor Podnikové informační systémy
a pro druhé kolo přijímacího řízení je nutno podat samostatnou přihlášku.
Termín odevzdání přihlášky na bakalářské studium: 28. 2. 2009 (první kolo přijímacího řízení kromě PIS),
30. 6. 2009 (druhé kolo přijímacího řízení a první kolo PIS), 31. 8. 2009 (druhé kolo PIS)
Den otevřených dveří: 17. ledna 2009 (sobota)

Fakulta managementu Vysoké školy ekonomické v Praze, Jindřichův Hradec
Chcete si zajistit uplatnění po vysoké škole? Studujte u nás!!! Fakulta managementu
VŠE nabízí prezenční, kombinovanou i mimořádnou formu studia
3leté bakalářské studium v oboru „Management”		

Adresa:
Fakulta managementu
VŠE v Praze
Jarošovská 1117/II
377 01 Jindřichův Hradec
El. přihl.: ANO
Telefon: 384 417 200
E-mail:
info@fm.vse.cz
jirkova@fm.vse.cz
Banner_casopis_2 18.11.2008
www.fm.vse.cz

2leté magisterské navazující studium v oboru „Management“ se zaměřením na:
• Management podnikatelské sféry
• Management veřejného sektoru
• Management zdravotnických služeb
• Management informací
3leté doktorské studium v oboru „Management“
V rámci celoživotního vzdělávání Fakulta managementu nabízí v letním
semestru 2008/09 MIMOŘÁDNÉ STUDIUM BAKALÁŘSKÉ a MAGISTERSKÉ,
přípravu k přijímacím zkouškám, kurzy pro veřejnost, kurzy na míru pro
podnikové týmy aj.
Termíny odevzdání přihlášek k řádnému studiu:
BAKALÁŘSKÉ STUDIUM: 28. 2. 2009
18:25 Page 1
MAGISTERSKÉ STUDIUM: 30. 4. 2009
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Veřejné vysoké školy
Vysoká škola báňská – TU Ostrava – Fakulta strojní
Rozhodli jste se pokračovat ve studiu na vysoké škole?
Spojte svou budoucnost se strojními obory!
Bakalářský studijní program „Strojírenství“

Adresa:
17. listopadu 15/2172,
708 33 Ostrava – Poruba
El. přihl.:
ANO
Telefon:
597 323 112
(3108, 3107)
E-mail:
vera.kralova@vsb.cz
www.fs.vsb.cz

Název oboru
   Aplikovaná mechanika
   Aplikovaná informatika a řízení
   Dopravní stroje a manipulace s materiálem
   Dopravní technika
   Technologie dopravy
   Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení
   Konstrukce strojů a zařízení
   Provoz a řízení v energetice
   Robotika
   Strojírenská technologie
   Průmyslové inženýrství
   Technická diagnostika

Délka
3 roky
3 roky
3 roky
3 roky
3 roky
3 roky
3 roky
3 roky
3 roky
3 roky
3 roky
3 roky

Forma
prezenční
prezenční / kombinovaná
prezenční / kombinovaná
prezenční / kombinovaná
prezenční / kombinovaná
prezenční / kombinovaná
prezenční / kombinovaná
prezenční / kombinovaná
prezenční / kombinovaná
prezenční / kombinovaná
prezenční / kombinovaná
prezenční / kombinovaná

Bakalářský studijní program „Technologie letecké dopravy“

Název oboru
   Technologie letecké dopravy
   Technologie provozu letecké techniky
   Technologie údržby letecké techniky

Délka
3 roky
3 roky
3 roky

Forma
prezenční
prezenční
prezenční

Jazyk
Český
Český
Český
Český
Český
Český
Český
Český
Český
Český
Český
Český

Jazyk
Český
Český
Český

Přijímací zkouška je písemná, a to z matematiky, pokud není děkanem fakulty prominuta.
Okruhy příkladů k přijímací zkoušce z matematiky jsou zveřejněny na webovém portálu fakulty a budou také uchazečům
zaslány spolu s pozvánkou k přijímací zkoušce.
Den otevřených dveří Fakulty strojní proběhne v prostorách Nové auly VŠB-TU Ostrava dne 30.1.2009

Vysoká škola báňská – TU Ostrava – Fakulta bezpečnostního inženýrství
je perspektivní fakulta, která nabízí unikátní obory
zaměřené na bezpečnost a požární ochranu.
V České republice je tato fakulta jediná svého druhu.
Pro akademický rok 2008/2009 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

Adresa:
Studijní oddělení FBI
Lumírova 13
700 30 Ostrava-Výškovice
El. přihl.:
ANO
Telefon:
597 322 810
597 322 811
E-mail:
zdenka.dvorackova@vsb.cz,
gabriela.gamonova@vsb.cz
www.fbi.vsb.cz
Banner_casopis_1
18.11.2008

a v navazujících dvouletých magisterských oborech (titul Ing.)

● TECHNIKA POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI PRŮMYSLU
● BEZPEČNOSTNÍ INŽENÝRSTVÍ
● BEZPEČNOSTNÍ PLÁNOVÁNÍ

Kombinovanou formu studia zajišťuje i v konzultačních střediscích v Praze a Příbrami v těchto oborech
Praha
● TECHNIKA POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI PRŮMYSLU
Příbram

● TECHNICKÁ BEZPEČNOST OSOB A MAJETKU
● BEZPEČNOST PRÁCE A PROCESŮ
● HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

Uplatnění absolventů: hasičský záchranný sbor, policie a ostatní složky integrovaného záchranného systému,
orgány státní správy a samosprávy, projekční organizace, bezpečnostní služby velkých podniků, pojišťovny
a další instituce i ve sféře soukromého podnikání.
Přihlášku ke studiu lze podat na platném formuláři SEVT nebo elektronickou formou přostřednictvím
18:24
Page
1 určených, dostupných na www stránkách univezity do 30. 4. 2009.
formulářů
k tomu
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Veřejné vysoké školy
Vysoké učení technické v Brně
VUT v Brně nabízí:
•
•
•
•
•
•
•

Adresa:
Antonínská 548/1,
601 90 Brno
El. přihl.: ANO
Telefon:
541 141 111
E-mail:
vut@vutbr.cz
www.vutbr.cz

Technické, ekonomické, přírodovědecké, umělecké obory
Bakalářské (Bc.), magisterské (Ing., Ing. arch., MgA.), doktorské (Ph.D.), MBA studium
Studium v zahraničí na partnerských univerzitách
Možnost zapojení do významných projektů
Světově vybavené laboratoře
Více než 40 sportovních specializací
Koleje téměř pro každého vybavené internetem

Podrobné informace o možnostech studia, dnech otevřených dveří
a přijímacích zkouškách na webových stránkách fakult:
•
•
•
•
•
•
•
•

Fakulta architektury
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Fakulta informačních technologií
Fakulta stavební
Fakulta podnikatelská
Fakulta chemická
Fakulta strojního inženýrství
Fakulta výtvarných umění

www.fa.vutbr.cz
www.feec.vutbr.cz
www.fit.vutbr.cz
www.fce.vutbr.cz
www.fbm.vutbr.cz
www.fch.vutbr.cz
www.fme.vutbr.cz
www.ffa.vutbr.cz

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
VŠTE uskutečňuje akreditované studijní programy bakalářského typu a programy celoživotního vzdělávání.
Cílem studia je poskytnout zájemcům možnost získat především profesně orientované vzdělání s výrazně
praktickými výstupy. Absolvent má možnost dalšího studia v navazujících magisterských programech.

Realizované studijní programy
Adresa:
Okružní 10,
370 01 České Budějovice
El. přihl.: ANO
Telefon:
387 842 101
Fax: : 387 842 145
E-mail:
vstecb@vstecb.cz
www.vstecb.cz

• Ekonomika a management
Studijní obor: Ekonomika podniku
Délka studia: 3 roky
Typ studia: bakalářské
Forma studia: prezenční

• Stavitelství
Studijní obor: Stavební management
Délka studia: 4 roky
Typ studia: bakalářské
Forma studia: prezenční

Přijímací zkoušky: Cena: 450 Kč elektronicky, 500 Kč osobně nebo poštou
Přihlášky ke studiu termín: do 27. 3. 2009
Elektronické podání přihlášek: www.vstecb.cz/uchazeč/elektronická přihláška
Informace: www.vstecb.cz

O studiu
Školné za semestr: 0 Kč
Stipendia: ubytovací, sociální, prospěchové, mimořádné
Koleje: ANO
Menza: ANO

Západočeská univerzita v Plzni
Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) na osmi fakultách a dvou ústavech:

Adresa:
Univerzitní 8,
306 14 Plzeň
El. přihl.: ANO
Telefon:
377 631 350
E-mail:
ipcentr@rek.zcu.cz
www.zcu.cz

Banner_casopis_1

18.11.2008

• Fakulta aplikovaných věd		 www.fav.zcu.cz
• Fakulta ekonomická		 www.fek.zcu.cz
• Fakulta elektrotechnická		 www.fel.zcu.cz
• Fakulta filozofická		 www.ff.zcu.cz
• Fakulta pedagogická		 www.fpe.zcu.cz
• Fakulta právnická		 www.fpr.zcu.cz
• Fakulta strojní		 www.fst.zcu.cz
• Fakulta zdravotnických studií		 www.fzs.zcu.cz
• Ústav umění a designu		 www.uud.zcu.cz
• Ústav jazykové přípravy		 www.ujp.zcu.cz
nabízí více než 18 000 studentům z ČR i zahraničí bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy
prezenční i kombinovanou formou studia.
Informace o Dnech otevřených dveří a přijímacím řízení fakult najdete na jejich webových stránkách.
Nabízené studijní programy: http://www.studium.zcu.cz/programy/programy.html
Elektronická
přihláška:
http://eprihlaska.zcu.cz
18:24
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Veřejné vysoké školy 29
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií MZLU v Brně

Adresa:
Zemědělská 1,
613 00 Brno
El. přihl.: ANO
Telefon:
545 132 905
E-mail:
info.frrms@mendelu.cz
www.frrms.mendelu.cz

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií se etablovala jako v pořadí pátá fakulta Mendelovy
zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Její založení reflektovalo narůstající význam sociálně ekonomického vývoje
regionů pro vyvážený rozvoj Evropy i jednotlivých států Evropské unie, akcentuje rozvoj regionů z hlediska role
a významu lidského potenciálu, zejména jeho vysokoškolsky vzdělaných odborníků a zohledňuje také
společenskou potřebu výchovy specialistů pro oblast a problematiku rozvojových zemí.
Cílem studia je připravit absolventy pro:
•p
 ozice v regionálních centrech, národních, resp. mezinárodních institucí
• v ýkon funkcí v institucích souvisejících se zabezpečením funkcí státu v regionech
• v ýkon funkcí v orgánech regionální a místní samosprávy
•o
 dborné poradenství v oblasti regionálního rozvoje, včetně poradenství v oblasti přípravy a zpracování projektů
souvisejících s regionálním rozvojem
• v ýkon funkcí ve finančních a bankovních institucích, vstupujících do regionálních rozvojových aktivit
• v ýkon manažerských funkcí (zpravidla střední management) v podnicích různého typu
• z ájmové svazy, sdružení a neziskové organizace
• s amostatnou podnikatelskou činnost
Výběrem specializace se budou moci studenti blíže profilovat v oblasti podnikání nebo v oblasti veřejné správy.
Přijímací řízení: přijímací zkoušky se konají v týdnu od 1. do 5. června 2009. Přijímací zkouška ke studiu je konána
písemnou formou z testu studijních předpokladů a uchazečem vybraného světového jazyka (angličtina, němčina, ruština,
francouzština nebo španělština). Podrobnosti naleznete na našich www stránkách.
Přihlášky přijímáme elektronicky na adrese: prihlaska.mendelu.cz do 15. 4. 2009.
Den otevřených dveří: 30. 1. 2009, se zahájením ve 13.00 v budově Q MZLU v Brně.

Rozhovor s Jiřím Kadlecem, ředitelem nakladatelství a vzdělávací agentury AMOS,
o nové soutěži www.MissMaturita.cz, kterou AMOS vymyslel, připravil a pořádá.
Jak jste přišli právě na soutěž Miss Maturita? Tak jednak si myslíme, že studentky a studenti na středních školách jsou nejkrásnější.
Soutěží jako Miss maminky, studentky VŠ (academie), boubelky, romea atd. je opravdu hodně. My přesto přicházíme s něčím novým. Studenti středních škol si
sami volí online svou miss maturita, tedy nejkrásnější maturantku a maturanta. Žádná porota starých pánů, žádná promenáda v plavkách či tanec s hadem.
Jak se můžou studenti přihlásit? Stačí vyplnit registraci na www.MissMaturita.cz a vše je již online. Momentálně máme přes 140 přihlášených krásných
maturantek a přes 20 maturantů. Studenti si sami rozhodnou, kdo bude letošní nejhezčí maturantka a maturant.
Proč pořádá soutěž Miss Maturita nakladatelství a vzdělávací agentura AMOS? AMOS se již deset let věnuje středoškolákům. Vydáváme pro ně učebnice
k maturitě a přijímacím zkouškám na VŠ, SŠ. Připravujeme je v přípravných kurzech, nultých ročnících a pomaturitním studiu na přijímací zkoušky a jazykové
testy. Zdarma pro ně děláme poradenství ve vzdělávání. Takže středoškoláky velice dobře známe, ale zároveň jsme měli pocit, že bychom měli pro ně udělat
také něco zábavného a napadla nás tato soutěž. Věříme, že studenty bude bavit. Navíc nejen soutěžící, ale i hlasující získávají různé ceny a výhody.

Cambridgeská zkouška v ceně kurzu
• Aj 16–20 hodin týdně
• Nj, Fj, Šj až 4 hodiny týdně
• Zahrnuto ve vyhlášce MŠMT ČR
Zkoušky KET, PET, FCE, CAE, CPE
dle dosažené úrovně.
Jsme zkouškovým centrem pro mezinárodní
zkoušky z angličtiny a němčiny.

www.akcent.cz

Banner_casopis_2
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angličtina němčina francouzština španělština čeština

Pomaturitní jazykové
studium 2009/2010

naučíme vás učit…
bakalářské studium
› angličtina jako cizí jazyk
› čeština jako cizí jazyk
Soukromá vysoká škola AKCENT College otvírá od
října 2009 tříletý bakalářský program Specializace
v pedagogice s obory Angličtina jako cizí jazyk
a Čeština jako cizí jazyk.
Absolventi najdou uplatnění jako lektoři angličtiny
a lektoři češtiny pro cizince.

›
›
›
›

Bítovská 5, Praha 4
tel.: 261 109 234
info@akcentcollege.cz
www.akcentcollege.cz

• Bc. • Mgr. • PhDr. • Ph.D.
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mapa vysokých škol v č
Praha

Akademie múzických umění v Praze (AMU)
www.amu.cz
Akademie výtvarných umění v Praze (AVU)
www.avu.cz
Akcent College, s.r.o. (AC)
www.akcentcollege.cz
Anglo-americká vysoká škola, o.p.s. (AAVŠ)
www.aavs.cz
Bankovní institut vysoká škola a.s. (BIVŠ)
www.bivs.cz
Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU)
www.czu.cz
České vysoké učení technické v Praze (ČVUT)
www.cvut.cz
Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého), s.r.o. (LA) www.lit-akad.cz
Mezinárodní baptistický teologický seminář (EBF)
www.ibts.eu
Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. (MUP)
www.mup.cz
Policejní akademie České Republiky (PAČR)
www.polac.cz
Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. (PVŠPS)
www.viap.cz
Cevro Institut, o.p.s. (CEVRO)
www.vsci.cz
Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s.r.o. (SVŠES)
www.svses.cz
University of New York in Prague (UNYP)
www.unyp.cz
Unicorn College, s.r.o. (UC)
www.unicorncollege.cz
Univerzita J. A. Komenského Praha, s.r.o. (UJAK)
www.ujak.cz
Univerzity of Northern Virginia Prague
www.unva.cz
Univerzita Karlova v Praze (UK)
www.cuni.cz
Vysoká škola aplikovaného práva, s.r.o. (VŠAP)
www.vsap.cz
Vysoká škola cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství, s.r.o. (VŠ CRHL)
www.vscrhl.cz
Vysoká škola cestovního ruchu a teritoriálnách studií v Praze, o.p.s. www.vcrts.cz
Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE)
www.vse.cz
Vysoká škola ekonomie a managementu (VŠEM)
www.vsem.cz
Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. (VŠFS)
www.vsfs.cz
Vysoká škola hotelová v Praze 8, s.r.o. (VŠH)
www.vsh.cz
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT)
www.vscht.cz
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. (VŠMIE)
www.vsmie.cz
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. (VŠMVV Praha) www.vip-vs.cz
Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. (VŠO)
www.vso-praha.eu
Vysoká škola regionálního rozvoje (VŠRR)
www.vsrr.cz
Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra (VŠTVS PALESTRA)
www.palestra.cz
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (VŠUP)
www.vsup.cz
Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. (VŠZ)
www.vszdrav.cz

Brno

Akademie STING, o.p.s.
B. I. B. S., a. s. Brno International Business School
Vzdělávací institut Franka Dysona, s.r.o.
Janáčkova akademie múzických umění v Brně ( JAMU)
Masarykova univerzita v Brně ( MU)
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně (MZLU)
NEWTON College (NC)
Rašínova vysoká škola (RAVYS)
Univerzita obrany v Brně (UO)
Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně (VFU BRNO)
Vysoká škola obchodní a hotelová, s.r.o. (VSOH)
Vysoká škola Karla Engliše v Brně, a.s. (VŠKE Brno)
Vysoké učení technické v Brně (VUT)

www.sting.cz
www.bibs.cz
www.fdyson.cz
www.jamu.cz
www.muni.cz
www.mendelu.cz
www.newtoncollege.cz
www.ravys.cz
www.unob.cz
www.vfu.cz
www.hotskolabrno.cz
www.vske.cz
www.vutbr.cz
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Most

Karlovy Vary

Klad

Plzeň

Písek

Karlovarský kraj
Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. (VŠKV)

www.vskv.cz

Královehradecký kraj

Hradec Králové
Univerzita Hradec Králové (UHK)
Trutnov
Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU) – pobočka Trutnov

www.uhk.cz

www.jcu.cz
www.vsaes.cz
www.vsers.cz
www.vstecb.cz
www.filmovka.cz
www.czu.cz

www.svse.cz

Liberec
Technická univerzita v Liberci (TUL)

Vys

Jihlava
Vysoká šk
Třebíč
Západom

www.tul.cz

Úste

Moravskoslezský kraj

Opava
Slezská univerzita v Opavě (SU)
Ostrava – Havířov
Ostravská univerzita v Ostravě (OU)
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO)
Vysoká škola podnikání, a.s. (VŠP)
Vysoká škola sociálně-správní, o.p.s. Havířov (VŠSS)

Evropský
Zlín
Univerzit
Kroměříž
Univerzit

www.czu.cz

Liberecký kraj

Jihomoravský kraj

Znojmo
Soukromá vysoká škola ekonomická, s. r. o. (SVŠE)

Ústí na

Provozně ekonomická
fakulta

Jihočeský kraj

České Budějovice
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU)
Vysoká škola aplikovaných ekonomických studií, s.r.o.(VŠAES)
Vysoká škola evropských a regionálních studií o.p.s. (VŠERS)
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích (VŠTE)
Písek
Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku (FAP)
Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU) – pobočka v Písku
Sezimovo Ústí
České vysoké učení technické v Praze (ČVUT) – pobočka Sezimovo Ústí

Litvínov

www.slu.cz
www.osu.cz
www.vsb.cz
www.vsp.cz
www.vsss.cz

Zlínský kraj
Kunovice – Hodonín

16.12.2008 14:16:23

Most
Vysoká šk
Ústí nad
Univerzi
Litvínov
Česká zem

Stře

Kladno
Středoče
Kolín

l v české republice

vínov

Liberec
Ústí nad Labem
Trutnov

Most

w.vskv.cz

w.uhk.cz

w.czu.cz

w.tul.cz

w.slu.cz

w.osu.cz
w.vsb.cz
w.vsp.cz
w.vsss.cz

Mladá Boleslav
Hradec Králové

Kladno

Praha

Kolín

Pardubice
Chrudim

Opava
Ostrava

Olomouc
Přerov
Písek

Jihlava
Sezimovo Ústí

Třebíč

Jindřichův Hradec

Kroměříž
Zlín

Brno

Kunovice

České
Budějovice
Znojmo

Evropský polytechnický institut, s.r.o. (EPI)
Zlín
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB)
Kroměříž
Univerzita Palackého v Olomouci – pobočka Kroměříž

www.edukomplex.cz
www.utb.cz
www.upol.cz

Vysočina

Jihlava
Vysoká škola polytechnická Jihlava (VSP J)
Třebíč
Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. (ZMVŠ)

www.vspj.cz
www.zmvs.cz

Ústecký kraj

Most
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT) – pobočka Most
Ústí nad Labem
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP)
Litvínov
Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU) – pobočka Litvínov

www.vscht.cz
www.ujep.cz
www.czu.cz

Středočeský kraj

Kladno
Středočeský vysokoškolský institut, s.r.o. (SVI)
Kolín

KPM_06_30_31_mapa.indd 3

www.svikladno.cz

Academia Rerum Civilium – Vysoká škola politických a společenských věd (VŠPSV) www.vspsv.cz
Mladá Boleslav
ŠKODA AUTO a.s. – Vysoká škola (ŠAVŠ)
www.savs.cz

Plzeňský kraj

Plzeň
Vysoká škola v Plzni, o.p.s. (VŠPL)
Západočeská univerzita v Plzni (ZČU)

www.vsplzen.cz
www.zcu.cz

Pardubický kraj

Pardubice
Univerzita Pardubice (UPa)
Chrudim
České vysoké učení technické v Praze – pobočka Chrudim

www.upce.cz
www.cvut.cz

Olomoucký kraj

Olomouc
Moravská vysoká škola Olomouc (MVŠO)
Univerzita Palackého v Olomouci (UP)
Přerov
Vysoká škola logistiky (VŠL)

www.mvso.cz
www.upol.cz
www.vslg.cz

Vzdělávací agentura AMOS nabízí vše k úspěšným přijímacím

zkouškám na VŠ: intenzivní přípravné kurzy v Praze a v Brně, největší
nabídku učebnic a odborné literatury, informace o VŠ, poradenství zdarma

16.12.2008 14:19:10
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Partner sekce: Univerzita J. A. Komenského, Praha

Bankovní institut vysoká škola, Praha
Adresa: Nárožní 2600/9, 158 00 Praha 5
El. přihl.: ANO Telefon: 251 114 555
E-mail: info@bivs.cz www.bivs.cz

•

•

Po mnohaleté zkušenosti s výukou základů evropské integrace
a společného trhu na magisterských oborech BIVŠ zahajuje výuku na
samostatném studijním oboru bakalářského stupně studia.
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 Evropská 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.
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CEVRO Institut, Praha
Adresa: Jungmannova 17, 110 00 Praha 1 – Nové Město
El. přihl.: ano Telefon: 221 506 707
E-mail: info@vsci.cz www.cevroinstitut.cz

•

•

CEVRO Institut je soukromá vysoká škola zaměřená na studium práva, politologie a mezinárodních vztahů.

S naší pomocí můžete být tím, čím chcete!

OBORY STUDIA
Název oboru
Stupeň vzdělání
Právní specializace – veřejná správa (Bc.)
bakalářské
Veřejná správa (Mgr.)
magisterské
Politologie a mezinárodní vztahy (Bc.)
bakalářské
Politologie (Mgr.)
magisterské

•
•
•
•
•
•

Délka

Forma

Jazyk

6 semestrů

prezenční / kombinovaná

Český

4 semestry

prezenční

Český

6 semestrů

prezenční / kombinovaná

Český

4 semestry

prezenční

Český

Studium atraktivních společenskovědních oborů
Prezenční i kombinovaná forma, vhodná pro studium při zaměstnání
Renomovaný pedagogický sbor v čele s profesorem politologie Miroslavem Novákem
a profesorem práva Dušanem Hendrychem
Sídlo vysoké školy v budově Měšťanské besedy, umístěné přímo v centru Prahy
Moderně vybavené učebny a kvalitní odborná knihovna
Spolupráce s prestižními domácími, evropskými a americkými univerzitami

Navštivte dny otevřených dveří, které se konají: 7. ledna, 4. února, 4. března, 1. dubna
a 6. května 2009 od 16.00 hodin.
Individuální informační schůzky jsou možné po dohodě na tel.: 221 506 707.

Vysoká škola NEWTON College, Brno
Adresa: NEWTON College, a.s., třída Generála Píky 7, 613 00 Brno
El. přihl.: ANO Telefon: 545 124 620
E-mail: studijni@newtoncollege.cz www.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.
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
3 roky

Forma
prezenční a kombinovaná

Jazyk
Český

3 roky

prezenční a kombinovaná

Český

3 roky

prezenční

Český

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.
Banner_casopis_2 18.11.2008 18:25 Page 1
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Partner sekce: Univerzita J. A. Komenského, Praha

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, Praha
Adresa: Vltavská 585/14, 150 00 Praha 5
El. přihl.: ANO Telefon: 251 512 231, 800 555 808
E-mail: vsmie@vsmie.cz www.vsmie.cz

•

•

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 takové oblasti podnikání a informatiky, ve kterých nás mnozí
považují za nejlepší.
Poskytujeme špičkové vzdělání v jedinečné kombinaci informatiky, ekonomiky
a práva, a to formou denního (prezenčního) i dálkového (kombinovaného) studia.
Nabízíme bakalářské studium ve standardní délce tří let v oborech Aplikovaná
informatika a Manažerská ekonomika a Právní specializace. Všechny tyto obory
se snažíme vhodně kombinovat. Naším cílem je připravit studenty pro budoucí
manažerskou a právní praxi.

Informace o možnostech studia
Bakalářské studijní obory:
1. Aplikovaná informatika – Management ICT
2. Aplikovaná informatika – Informační
technologie
3. Manažerská ekonomika
4. Právo v podnikání
5. Právo ve veřejné správě
Doporučená délka studia:
Prezenční: 3 roky (6 semestrů)
Kombinovaná: 3,5 roku (7 semestrů)

Klíčová vzdělávací témata v oborech:
Aplikovaná informatika:
• programovací jazyky - programování v jazycích C,
C++, C#, Java, .NET, PHP a dalších,
• počítačové sítě - fungování počítačových sítí,
jejich tvorba a správa,
• řízení podniku v informační společnosti - moderní
metody řízení s využitím nových technologií
(systémy CRM, ERP apod.),
• administrativní a prezentační systémy - využití
moderních administrativních a komunikačních
prostředků.
Ve 2. ročníku si posluchač vybírá ze dvou
specializací:
• Management ICT: zaměřeno na řízení projektů
a návrh informačních systémů.
• Informační technologie: zaměřeno na programování a správu sítí a systémů.
Manažerská ekonomika:
• manažerská ekonomika - základní propočty
efektivnosti podnikových činností,
• finanční, nákladové a manažerské 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.

Partneři školy:

Cleverlance je nejrychleji rostoucí
dodavatel IT služeb a otevřených,
vícevrstvých řešení, poskytující komplexní
řešení pro implementaci a údržbu
finančních, telekomunikačních
a eGovernment systémů.

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.
Banner_casopis_1
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Právní specializace:
• obchodní právo v praxi,
• živnostenské právo, regulace podnikání,
• podniková ekonomika, bankovnictví, právo cenných papírů, mezinárodní obchodní právo,
• právo sociálního zabezpečení pro podnikatele,
pojišťovací právo,
• autorské právo, průmyslová práva.
• základy politologie, ústavní soudnictví, správní
soudnictví,
• rozhodovací činnost orgánů veřejné správy,
• právní vztahy k nemovitostem,
• pozemkové právo, právo životního prostředí,
finanční hospodaření samosprávných celků.
Posluchač si vybírá ze dvou specializací:
• Právo v podnikání:zaměřeno na oblast
podnikového práva.
•P
 rávo ve veřejné správě: zaměřeno na
právo v oblasti státní správy, místní samosprávy
a neziskové sféry.

Metropolitní univerzita Praha, o. p. s.
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Budoucnost
má vejšku
Přijímací pohovory:

U přijímacího pohovoru se
zjišťuje:

• zájem

o studium
• úroveň všeobecné
informovanosti
o problematice vybraného
studijního oboru
• kvalita komunikačních
dovedností

studium můžete
Zahájit bez
přijímacích testů!

Naši studenti získávají
tento Tablet PC pro
výuku za cenu
od

99,– Kč
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STUDIUM NA UNIVERZITĚ
BAKALÁŘSKÉ
STUDIJNÍ OBORY:
• mezinárodní obchod
• mezinárodní vztahy a evropská studia
• veřejná správa
• humanitní studia
• průmyslové vlastnictví
• anglofonní studia

• Bc. • Mgr. • PhDr. • Ph.D.

Dny otevřených
dveří:
28. ledna 2009

MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ OBORY:
• mezinárodní vztahy a evropská studia
• evropská studia a veřejná správa
• mezinárodní a regionální vztahy
v průmyslové vlastnictví

25. února 2009
25. března 2009
22. dubna 2009
20. května 2009
17. června 2009

DOKTORSKÉ STUDIJNÍ OBORY:
• mezinárodní vztahy a evropská studia

1. září 2009
22. září 2009

EXKLUZIVNĚ V ANGLICKÉM JAZYCE:
• International Relations and European Studies
bakalářské, magisterské a doktorské studium

Sídlo školy: Dubečská 900/10, Praha 10–Strašnice, tel.: 274 815 044,
fax: 274 817 190, e-mail: info@mup.cz

RIGORÓZNÍ ZKOUŠKY:
• mezinárodní vztahy a evropská studia

E V R O P S K Á

Š K O L A

Univerzitní střediska školy: • PLZEŇ • LIBEREC • HRADEC KRÁLOVÉ

P R O

C E L Ý

S V Ě T

www.mup.cz

MOZNOST PRIJETÍ I BEZ PRIJÍMACÍ ZKOUSKY
VÍCE NA WWW.BIBS.CZ
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Partner sekce: Univerzita J. A. Komenského, Praha

Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého), Praha
Adresa: Na Pankráci 54, 140 00 Praha 4
El. přihl.: ANO Telefon: 272 773 045
E-mail: lit-akad@lit-akad.cz www.lit-akad.cz

•

•

OBORY STUDIA
Bakalářské
Tvůrčí psaní a publicistika
Komunikace v médiích

Délka
3 roky
3 roky

Forma
prezenční + kombinovaná
prezenční

Jazyk
Český
Český

Navazující magisterské
Tvůrčí psaní
Redakční práce
Mediální komunikace

Délka
2 roky
2 roky
2 roky

Forma
prezenční
prezenční
prezenční

Jazyk
Český
Český
Český

CO JE ZÁMĚREM LITERÁRNÍ AKADEMIE
V první řadě je to snaha propojit umělecké a humanitní obory v komplexní vysokoškolské vzdělání a připravit absolventy této školy jako kulturně vyspělé,
mediálně zdatné a jazykově kultivované lidi, kteří jsou schopni se uplatnit nejen v rámci České republiky, ale přinejmenším v rámci celé Evropy. I proto je
na této škole kladen tak velký důraz na studium angličtiny a dalšího světového jazyka, včetně překladatelských seminářů.
Část studia je možno absolvovat v zahraničí.
Stipendia pro nadané studenty !

Vysoká škola finanční a správní, Praha
Adresa: Estonská 500, 101 00 Praha 10
El. přihl.: ANO Telefon: 210 088 800 E-mail: prihlaska@mail.vsfs.cz www.vsfs.cz

•

•

•

Studijní střediska: Praha 5, tel: 257 325 511; Kladno, tel: 312 242 187; Most, tel: 476 707 722
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.

Dny otevřených dveří se konají v Praze, Mostě a Kladně každý druhý čtvrtek v měsíci
(v měsíci únoru každý čtvrtek), více na www.vsfs.cz.
OBORY STUDIA
Bakalářské a magisterské
Aplikovaná informatika
Bankovnictví *
Finance a finanční služby **
Marketingová komunikace
Pojišťovnictví
Řízení podniku a podnikové finance
Veřejné finance
Veřejná správa

Délka
6 + 4 semestry
6 semestrů
4 semestry
6 + 4 semestry
6 + 4 semestry
6 + 4 semestry
6 + 4 semestry
6 + 4 semestry

Forma
prezenční + kombinovaná
prezenční + kombinovaná
prezenční + kombinovaná
prezenční + kombinovaná
prezenční + kombinovaná
prezenční + kombinovaná
prezenční + kombinovaná
prezenční + kombinovaná

Jazyk
Český
Český
Český
Český
Český
Český
Český
Český

* bakalářský studijní obor
** magisterský studijní obor
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Anglo-americká vysoká škola, Anglo-American University, Praha
Nejstarší soukromá vysoká škola v České republice nabízí akreditované bakalářské
a magisterské programy v angličtině v oborech ekonomika a management, humanitní a sociální
vědy, srovnávací právo a mezinárodní vztahy a diplomacie. Svým multikulturním založením
a komorním studijním prostředím vytváří AAVŠ jedinečný prostor pro kvalitní vzdělání.

Adresa:
Lázeňská 4,
118 00 Praha 1 – Malá Strana
El. přihl.: ANO
Telefon: 257 530 202
E-mail:
admissions@aauni.edu
info@aauni.edu
www.aauni.edu

Bakalářské obory:
B.A. in Business Administration - akreditováno MŠMT ČR
B.A. in Politics & Society - akreditováno MŠMT ČR
B.A. in Humanities, Society and Culture - akreditováno MŠMT ČR
B.A. (Hons) in Comparative Law - validováno The University of Wales
B.A. in International Relations - akreditováno MŠMT ČR
Magisterské programy: MBA
- ve spolupráci s Chapman University, USA
- akreditace AACSB a WASC
M.A. in Public Policy - akreditováno MŠMT ČR
M.A. in Humanities - akreditováno MŠMT ČR
M.A. in International Relations and Diplomacy - akreditováno MŠMT ČR
Od roku 2009/2010:
M.A. in Business and Law in International Markets
M.A. in Quantitative Asset and Risk Management
LL.M. právní magisterské studium

Moravská vysoká škola Olomouc
Moravská vysoká škola Olomouc nabízí bakalářské vzdělání v programu
Ekonomika a management v prezenční i kombinované formě studia.
Studijní obory:
Podniková ekonomika a management
Management a ekonomika ve veřejném sektoru
Podnikové informační systémy

Adresa:
Jeremenkova 42
772 00 Olomouc
Telefon: 587 332 311

Přednosti MVŠO:
používáme moderní metody výuky
spolupracujeme s podnikatelskou sférou
propojujeme výuku s praxí
máme individuální přístup ke studentům MVŠO
jsme připraveni na absolventy VOŠ

•
•
•
•
•

E-mail:
mvso@mvso.cz

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s.r.o.
Poslání školy: SVŠE je školou kvalitní a studijně náročnou. Výuka probíhá v příjemném
prostředí a v atmosféře pohody.

Adresa:
Loucká 656/21,
669 02 Znojmo
Telefon: 515 224 891
E-mail:
info@svse.cz
www.svse.cz
18.11.2008

Banner_casopis_2

SVŠE Znojmo nabízí bakalářské studium ve studijních oborech:
Účetnictví a finanční řízení podniku
Management a marketing
Mzdové účetnictví, mzdy a personalistika
Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb

•
•
•
•

Proč studovat právě u nás:
možnost získání titulu Certifikovaný účetní
ubytování na VŠ kolejích již od 100 Kč měsíčně
zahraniční stáže
možnost rozložení plateb školného
vysokoškolský klub Harvart

•
•
•
•
•

Dny otevřených dveří: 17. ledna 2009, 24. února 2009, 23. dubna 2009
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Partner sekce: Univerzita J. A. Komenského, Praha
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Co najdete na internetu:
www.KamPoMaturite.cz/kurzy

největší nabídka přípravných kurzů, nultých ročníků a pomaturitního studia

www.KamPoMaturite.cz/testy
online přijímací testy VŠ z minulých let

www.KamPoMaturite.cz/prijimacky
všechny učebnice k maturitě a přijímacím zkouškám

www.CDstudent.cz

nabušené CD s maturitou, referáty, taháky, podklady

www.praguecollege.cz

www.MissMaturita.cz

zvolte si nejkrásnější maturantku

www.eBrigady.cz

Britská vysoká škola... v Praze

nabídka brigád a práce pro studenty

www.Ctenarsky-Denik.cz

>> Přij�te se k nám podívat!
>> Získejte univerzitní vzdělání v angličtině!
>> Novinka! Pro absolventy VOŠ
bakalářský titul za 1 rok
>> BA (Hons) International
Business Management
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největší čtenářský deník

www.iMaturita.cz
maturitní otázky

www.Cesky-Jazyk.cz
referáty, čtenářský deník

www.E-referaty.cz

zdarma referáty a seminárky
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SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY 39
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 (USA).
Na UNYP je možno studovat úspěšné bakalářské a magisterské programy zahraničních partnerských univerzit (BA,
MA, MBA). Mezi tyto univerzity patří již zmiňovaná SUNY Empire State College, neméně významnými partnery jsou
renomované La Salle University (USA) a švýcarský Institut Universitaire Kurt Bösch.
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 Schools of Business (AACSB).

Výhody studia na UNYP:

Princip spolupráce s partnerskými univerzitami nespočívá pouze v tom, že absolvent UNYP získává diplom prestižní
zahraniční univerzity; tato spolupráce se zásadně promítá do průběhu celého studia. V jeho rámci jsou uplatňovány
tytéž výukové metody, výjimkou není ani hostování lektorů z partnerských univerzit.
Výsledkem je styl výuky, jehož smyslem je na jedné straně napomoci plnému rozvinutí potenciálu každého jednotlivého
studenta a na straně druhé komplexně vybavit studenty do profesního i každodenního života. Individuální
a otevřený přístup spolu s interaktivními a dynamickými výukovými metodami studentovi umožňují uplatnit
a dále zdokonalovat jeho analytické, komunikační a rozhodovací schopnosti. Důležitým předpokladem pro kvalitní
a efektivní výuku je pochopitelně i složení pedagogického sboru, proto na UNYP působí vybraní lektoři z akademického
i profesního prostředí ze Spojených států, Evropské unie a České republiky. Výuka v anglickém jazyce umožnuje
studium také zahraničním studentům. Ti spolu s lektory z různých zemí světa vytvářejí mezinárodní prostředí.

Adresa:
Legerova 72, Praha 2
E-mail: study@unyp.cz
www.unyp.cz

Proč zvolit UNYP

•
•
•
•
•
•

Absolvent získává diplom prestižní zahraniční univerzity, zároveň může získat i český titul bakalář
Úzké propojení výuky s praxí; spolupráce s firmami
Osvojení mluveného i písemného projevu v anglickém jazyce na profesionální úrovni
Multikulturní prostředí
Výhodné postavení na trhu práce
Flexibilita financování školného

V současné době studuje na UNYP přes 600 studentů z více než 60 zemí.
Bakalářský program – prezenční studium, 4 – leté

Obor: B
 usiness Administration
International Economic Relations
Communication & Mass Media
Psychology
English Language & Literature

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 absolvent vedle diplomu z americké univerzity i český bakalářský diplom.
Požadavky na přijetí: ukončené středoškolské vzdělání a dostatečná znalost anglického jazyka.

Bakalářský program – prezenční a víkendové studium, 3 – leté

Obor: European Bachelor´s of Business Administration
Tento obor je zakončen získáním českého bakalářského diplomu.
Požadavky na přijetí: Ukončené středoškolské vzdělání a dostatečná znalost anglického jazyka.

Magisterské studium:

• M.A. in Professional Communication & Public Relations
• M.A. in Clinical-Counseling Psychology
• MBA v oborech:
•
Management
•	Řízení lidských zdrojů
•
Bankovnictví
•
Marketing
•
Informační technologie
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Partner sekce: Univerzita J. A. Komenského, Praha

Vysoká škola logistiky, Přerov
Vysoká škola logistiky o.p.s. nabízí pro akademický rok 2009/2010:
studium bakalářského studijního programu Logistika, studijní obory:

Adresa:
Palackého 1381/25,
750 02 Přerov I – Město
Telefon:
581 701 445
E-mail:
vslg@vslg.cz

• Dopravní logistika
• Informační management
• Logistika služeb
• Logistika cestovního ruchu

studium v navazujícím magisterském studijním programu Logistika,
studijní obor:

• Logistika

Podrobnější informace na www.vslg.cz

www.vslg.cz

Vysoká škola cestovního ruchu a teritoriálních studií v Praze
Bakalářský studijní program „Řízení cestovního ruchu“ v délce 6 semestrů končí obhajobou
bakalářské práce a získáním titulu Bc. Přijímáni jsou absolventi všech středních škol, kteří
ukončili studia maturitní zkouškou. Organizace studia je v evropském kreditním systému
se studijními pobyty ve významných institucích cestovního ruchu.

Adresa:
Ortenovo nám. 34/1275,
170 00 Praha 7 – Holešovice
Telefon:
266 312 307
www.vscrts.cz

Proč studovat právě u nás?
• možnost rozložení plateb školného
• studium klasických i exotických jazyků
• UBYTOVÁNÍ PRO MIMOPRAŽSKÉ!
• připravenost pro práci ve významných evropských institucích
V současné době probíhá přijímací řízení pro akademický rok 2009/2010, které je realizováno formou
individuálního pohovoru, jehož cílem je získat představu o vztahu studentů k cestovnímu ruchu
a o jejich ambicích. Přijímáme absolventy všech středních škol ukončených maturitní zkouškou
a vyšších odborných škol, kterým nabízíme zkrácené studium.

Vysoká škola Karlovy Vary o.p.s.
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Studijní program: Právní specializace
Studium VŠKV ukončeno titulem Bc.
Studijní obory:

• právo v podnikání
• veřejná správa (zaměření kontrolní činnost

V

ve veřejné správě )

Adresa:
T. G. Masaryka 3,
360 01 Karlovy Vary
Telefon:
353 301 011,
353 301 012
E-mail: studijni@vskv.cz
www.vskv.cz
Banner_casopis_1
18.11.2008

• sociálně právní činnost
• soudní a notářská administrativní činnost
Forma studia:

• prezenční studium ( 3 leté )
• kombinované studium ( 4 leté )
Termíny přijímacího řízení a bližší informace o studiu lze získat na :
VŠKV o.p.s., T.G.Masaryka 3, 360 01 Karlovy Vary, tel.: 353 301 011, 353 301 012, e-mail: studijni@vskv.cz
18:24
Page
1 pruh 1294, 147 08 Praha 4, tel.: 244 007 435, 244 007 417, e-mail: studijni-praha@vskv.cz
VŠKV o.p.s.,
Zelený

Metropolitní univerzita Praha, o. p. s.
E V R O P S K Á
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SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY 41
SVI Kladno – Středočeský vysokoškolský institut, s.r.o.
Přihlášky ke studiu jsou přijímány průběžně na adresách jednotlivých poboček.
Není vyžadováno lékařské potvrzení.
Na základě podané přihlášky obdrží uchazeč pozvánku pouze k přijímacímu pohovoru
organizačního charakteru.
OBORY STUDIA

Adresa:
C. Boudy 1444,
272 02 Kladno,
Pobočka: Karlovy Vary
– Bohatice,
U Trati 70/9, 360 04
Pobočka: Kytlická 757,
190 00 Praha 9 – Prosek
El. přihl.: NE
Telefon:
KLA 312 664 784
PHA 242 483 841
KV 353 618 832
E-mail:
studijni@svikladno.cz
kladno@svospraha.cz
svi.radka.kv@seznam.cz
www.svikladno.cz

Název oboru
Stupeň vzdělání
Podniková ekonomika a management (Bc.)
bakalářské
Marketing (Bc.)
bakalářské
Ekonomika a management obchodu (Bc.)
bakalářské

Délka
3 roky

Forma
prezenční

Jazyk
Český

3 roky

prezenční

Český

3 roky

prezenční

Český

NOVĚ specializace v oboru Marketing pod názvem „MARKETING LÁZEŇSKÝCH SLUŽEB“.
• 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, Karlovy Vary a Praha mají možnost požádat o ubytovací stipendium.
•D
 opravní spojení – zastávky autobusů přímo před školou
• Velmi přijatelné školné – 19 000,- Kč za semestr (možnost požádat o splátkový kalendář)

Vysoká škola finanční a správní

Tvoje budoucnost
začíná u nás
● Bc. ● Ing. ● Mgr. ● BSBA ● MBA
Bakalářské a magisterské studijní obory:
●
●
●
●
●
●
●

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

Dny otevřených dveří: 05. 02. | 12. 02. | 19. 02. | 26. 02. | 12. 03. 2009
Banner_casopis_2

18.11.2008

18:25

Praha ● Kladno ● Most

Page 1
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• Bc. • Mgr. • PhDr. • Ph.D.
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18.12.2008 20:12:56

42

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 180.
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).
Mezi nevýhody VOŠ patří finanční náklady v podobě školného.
Výše školného se pohybuje v závislosti na zřizovateli školy. Jeli VOŠ státní, pak se školné pohybuje mezi 3 až 4 tisíci ročně,

u soukromých VOŠ počítejte s rozmezím mezi 15 až 30 tisíci ročně
a existuje i vyšší odborné studium za 60 tisíc, např. když je studium vedeno v anglickém jazyce – to jsou ovšem již výjimky. Určitým handicapem může být také to, že vyšší odborné školy si až na
některé zatím nevybudovaly takovou prestiž jako vysoké školy.
Délka studia na VOŠ se v pohybuje v rozmezí od 2 let až do
3,5 roku (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).
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 2008 se na VOŠ hlásilo v České
republice celkem 19 tisíc studentů, kteří podali 25 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.

Akce do 15. února 2009

za 249 Kč!

Důležité informační internetové stránky:
www.VyssiOdborneSkoly.com
– adresář vyšších odborných škol
www.KamPoMaturite.cz
– vaše možnosti studia po maturitě
www.asociacevos.cz – Asociace vyšších odborných škol

www.CDstudent.cz
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Vyšší odborné školy 43
Vyšší odborná škola zdravotnická
Dr. Ilony Mauritzové, Plzeň

Adresa:
Ledecká 35,
323 21 Plzeň
Telefon, fax:
377 534 450
E–mail: svzsplzen@
svzsplzen.cz
www.svzsplzen.cz

Denní studium:
Diplomovaný zubní technik
Denní a dálkové studium:
Sociální práce
Management sportovních aktivit
Diplomovaný oční optik
Bezpečnost obyvatelstva
Den otevřených dveří: 22. 1. 2009
a 24. 1. 2009
Přijímací zkoušky: 24. června 2009
Bližší informace na: www.svzsplzen.cz

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická
a Střední škola, Boskovice

Adresa:
Hybešova 53,
680 01 Boskovice
Telefon:
516 454 041-3
Fax: 516 455 083
E-mail:
skola@vassboskovice.cz
www.vassboskovice.cz

Vyšší odborné studium (denní)
• Ekonomika a podnikání
Volitelná zaměření: Finanční řízení podniku
Daňové poradenství
• Finančnictví a bankovnictví
• Cestovní ruch
• Diplomovaná všeobecná sestra
Bakalářské studium (kombinovaná
forma)
• Finance
• Management obchodní činnosti
Dny otevřených dveří: 9. 1. 2009, 23. 4. 2009,
6. 11. 2009, 4. 12. 2009 (vždy 8 h –16 h)
Po tel. domluvě kdykoli

Obchodní akademie, Vyšší odborná škola
ekonomická, Mladá Boleslav

Adresa:
T. G. Masaryka 14,
293 01 Mladá Boleslav
Telefon:
326 718 070
E-mail: info@oamb.cz
www.oamb.cz

Vyšší odborná škola hospodářská, Liberec
Vyšší odborná škola hospodářská,
Liberec přijímá:

Adresa:
Hanychovská 37,
460 10 Liberec 3
Telefon, fax:
488 577 588
E-mail:
vosh@lvi.cz
www.vosh.lvi.cz

Přijímací řízení: 10. 6., 30. 6.
a 27. 8. 2009

Adresa:
Pošepného nám. 2022
148 00 Praha 11
Telefon:
272 921 332,
732 773 905
Fax:
272 921 332
E-mail:
info@orangefactory.cz
www.svosur.cz

Soukromá vyšší odborná škola umění a reklamy
– Orange Factory byla založena v roce 2004
a umožňuje nadaným zájemcům studium reklamní fotografie, grafiky, výstavnictví a strategie
a obchodu. Připravuje studenty pro činnost
v reklamních agenturách, v marketingových
odděleních firem a pro další profese související
se zadáváním, tvorbou a distribucí reklamy.
Škola se pravidelně účastní významných akcí
v oboru a na projektech zadávaných škole přímo
firmami. Absolventi jsou schopni odborné činnosti
v kreativní i v obchodně ekonomické oblasti, a to
ve velkých i malých firmách či jako podnikatelé.

Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola , Karlovy Vary

Profilové předměty: finanční řízení, účetnictví,
právo, cizí jazyk (A, N).

Nejstarší škola cestovního ruchu v ČR od r. 1958.
Nabízí vyšší odborné studium denní i dálkové

Denní forma studia tříletá, dálková čtyřletá.

65-43-N/01 Cestovní ruch

Přijímací řízení probíhá ve dvou kolech
bez přijímacích zkoušek.
Přijímáme na základě studijních výsledků
ve 3. a 4. ročníku SŠ.
Termín podání přihlášek je 30. 5. 2009 (1. k.)
a 15. 8. 2009 (2. k.).
Do 1. roč. přijmeme 80 studentů denní
a 40 studentů dálkové formy.

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná
škola zdravotnická, Karlovy Vary

Adresa:
Bezručova 17,
360 00 Karlovy Vary
Telefon:
353 568 131
E-mail: voskv@volny.cz
www.voskv.cz.

Diplomovaná všeobecná sestra
Diplomovaný farmaceutický asistent
Diplomovaný nutriční terapeut
Diplomovaný zdravotní laborant
Diplomovaný zubní technik
Informace na tel. č.: 353 233 936
pí. Kočová

Výuka: tři cizí jazyky (AJ a NJ úroveň A1, A2, B1,
začátečnická FRJ, SPJ nebo RUJ), široká nabídka
odbor. a volitel. předmětů. Praxe 20 týdnů.
Uplatnění: podnikatelská a manažerská činnost
v cest. ruchu. Spolupráce s významnými podniky
ČR v Karlovarském kraji a jinde. Zahraniční stáže
ve Francii a v SRN.
Přijímací řízení bez přijímací zkoušky: 16. 6. 09.
Podmínkou přijetí je střední vzdělání s maturitní
zkouškou. Dny otevřených dveří průběžně.

Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická
MEDEA, Praha
Studijní obory:

Obory VOŠ otevírané ve školním
roce 2009/2010

K_KPM_06_42_51_VOS.indd 43

daně a účetnictví

Soukromá vyšší odborná škola umění a reklamy
– Orange Factory, Praha

Roční školné 3000,– Kč.

Adresa:
Poděbradská 2,
360 01 Karlovy Vary
Telefon:
353 233 936
E-mail:
sekretariat.skoly@
szsvzskv.cz
www.szsvzskv.cz

ABSOLVENTY STŘEDNÍCH ŠKOL
do dvouletého denního a tříletého
dálkového vyššího odborného studia
v oboru

Diplomovaný zdravotnický záchranář
denní a dálková forma, 3leté studium
Adresa:
Benediktská 2,
110 00 Praha 1
Telefon:
224827054–3,
602803350
E-mail:
MEDEA.MEDEA@post.cz
www.skolamedea.cz

Diplomovaná všeobecná sestra
denní forma, 3 leté studium
Studium ukončeno absolutoriem (DiS)
Škola je zařazena do Rejstříku škol a školských
zařízení MŠMT ČR
Přihlášky zasílejte obratem!
Den otevřených dveří: 6. 4. 2009

18.12.2008 20:44:47
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Vyšší odborné školy
BANKOVNÍ AKADEMIE
Vyšší odborná škola, Praha

JABOK – Vyšší odborná škola sociálně
pedagogická a teologická, Praha
Vzděláváme vychovatele a pracovníky v sociální
oblasti a církevní pastoraci. Studium nabízíme
všem, bez ohledu na názorové či církevní zakotvení.
Významnou součástí studia jsou odborné praxe
(21 týdnů metodicky řízené praxe), široká nabídka
seminářů i výměnné zahraniční pobyty.
Studenti VOŠ Jabok se mohou během studia
přihlásit k bakalářskému programu na ETF UK
a studovat obojí paralelně.
Kvalifikace z VOŠ Jabok umožňuje působit
ve státních i nestátních výchovných, sociálních,
vzdělávacích či církevních institucích.
Délka studia: 3 roky Školné: 2 500,- Kč/semestr
Podávání přihlášek: 1. 2. – 30. 4. 2009
Den otevřených dveří: 11. 2. 2009 v 10.00 a 14.00

Bankovnictví (63-43-N/03)
3leté denní studium
3,5leté dálkové studium

Adresa:
Vlkova 12,
130 00 Praha 3
Telefon:
210 088 885,
724 135 120
E-mail:

V rámci Společenství škol možnost pokračovat
na VŠ s uznáním části studia.

Absolvent si může vybírat z široké škály uplatnění
např. bankovní poradce, interní auditor, junior
broker, finanční analytik, samostatný účetní,
customer account manager, osobní bankéř,
pokladník, produktový manažer, referent odboru
financování, process manager, pracovník finanční
studijni@bank-akademie.cz kontroly, pracovník směnárny atd.
www.bank-akademie.cz Podmínkou přijetí je maturitní zkouška.

Střední škola podnikatelská
a Vyšší odborná škola, Kroměříž

Adresa:
Salmovská 8,
120 00 Praha 2
Telefon:
224 920 425
E-mail:
jabok@jabok.cz
www.jabok.cz

Vyšší odborná škola MILLS, Brandýs nad Labem
otevírá ve školním roce 2009/10 tyto obory:

Turismus: tříleté denní studium
Daňová a finanční správa: tříleté denní
studium, tříleté dálkové studium
Adresa:
Tovačovského 337,
767 01 Kroměříž
Telefon:
573 343 942,
774 408 416
E-mail:
spos@spos.cz
www.spos.cz

Studium je doplněno odbornou praxí v tuzemsku
i zahraničí.
Uplatnění absolventů: Turismus: střední a vyšší
funkce v cestovních kancelářích, dopravních
společnostech, hotelech, informačních střediscích
a dalších zařízeních zabezpečujících oblast
cestovního ruchu a služeb.
Daňová a finanční správa: řízení a ekonomika
obchodních a výrobních společností.
Dny otevřených dveří: 16. 1. 2009, 16. 1. 2009
Přijímací řízení bez přijímacích zkoušek.

GOODWILL – Vyšší odborná škola,
Frýdek – Místek

Diplomovaný zdravotnický záchranář
– denní i dálkové studium
Adresa:
Královická 915,
250 01 Brandýs n. Labem
Telefon:
326 903 074,
326 904 389
E-mail:
mills@cmail.cz
www.mills.cz

Sociální práce
– denní i dálkové studium

VOŠ, SOŠ a SOU Kostelec nad Orlicí

BEZ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Adresa:
P. Holého 400,
738 01 Frýdek-Místek
Telefon:
558 633 822
E-mail:
vosgood@vos-goodwill.cz
www.vos-goodwill.cz

Diplomovaný farmaceutický asistent
– denní i dálkové studium

Škola je držitelkou Certifikátu vysoké kvality EVOS
pro oba obory:
Zahraniční obchod se zaměřením na:
- Informační technologie v ZO
- ZO v malých a středních podnicích
Cestovní ruch se zaměřením na:
- Animace v ČR
- Podnikání v ČR

Denní studium je tříleté, poplatek 16 000 Kč/rok
Dálkové studium je čtyřleté, poplatek 15 000 Kč/rok
Ukončení studia absolutoriem, absolvent získá titul DiS.
Škola zařizuje ubytování (1100 – 1800 Kč/měsíc)
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ kdykoliv po telefonické
dohodě

Střední zdravotnická škola
a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kladno

nabízí pro školní rok 2009/10 na VOŠ
studijní obor 41-31-N009

ŠLECHTITELSTVÍ

Adresa:
Komenského 873,
517 41 Kostelec n. Orlicí
Telefon:
494 323 711
E-mail:
szes@szeskostelec.cz
www.szeskostelec.cz

Vyšší odborná škola sklářská
a Střední škola, Nový Bor

nabízí pro školní rok 2009/2010 studijní obory:
Obory střední zdravotnické školy:
53-41-M/007 Zdravotnický asistent – 4leté denní
studium zakončené maturitní zkouškou
78-42-M/005 Zdravotnické lyceum – 4leté denní
Adresa:
studium zakončené maturitní zkouškou
Havířská 1141,
75-41-M/003 Sociální péče – pečovatelská činnost
272 01 Kladno
4leté denní studium ukončené maturitní zkouškou
75-41-M/003 Sociální péče – pečovatelská činnost
Telefon/Fax:
5leté dálkové studium ukončené maturitní zkouškou
312 243 123
Obory vyšší zdravotnické školy:
53-41-M/001 Diplomovaná všeobecná sestra
E-mail:
– 3leté denní studium ukončené absolutoriem
svzs@svzskladno.cz
Přijímací řízení: Do průměru prospěchu 1,8 ze ZŠ
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přijímáme bez přijímací zkoušky.

(semenářství a plemenářství)
3-leté denní specializační studium pro absolventy
s maturitou (zemědělských škol, gymnázií …)
Po prvním ročníku možnost volby specializace na
problematiku šlechtění rostlin a semenářství nebo
na problematiku šlechtění zvířat a plemenářství.
Podmínkou otevření specializace je min. 10 studentů.
Součástí školy je internát, tělocvična a vlastní stravovací zařízení.
Bližší informace na www.szeskostelec.cz
Uzávěrka přihlášek: 1. termín: 31. 5. 2009
2. termín: 24. 8. 2009
Bez přijímacích zkoušek

TVORBA UMĚLECKÉHO SKLA
tříleté studium denní / titul DiS.
Adresa:
Wolkerova 316,
473 01 Nový Bor

Vzdělávací program Tvorba uměleckého skla
připravuje absolventa pro vysoce kvalifikované
činnosti v oblasti navrhování a realizace
uměleckého skla a jeho umístění do interiéru
i exteriéru.

Telefon:
487 712 211 – 3
E-mail:
info@glassschool.cz
www.glassschool.cz

Metropolitní univerzita Praha, o. p. s.
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Vyšší odborné školy 45
Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava
Nabízíme 3-letý studijní obor Regionální politika zemědělství a venkova
Absolvent nalezne rozmanité možnosti uplatnění:

Adresa:
Purkyňova 12,
746 01 Opava
Telefon: 553 760 500
Fax: 553 760 510
E-mail:
mszes@opava.cz
www.zemedelka.opava.cz

• v podnicích zemědělské prvovýroby a navazujících odvětvích a službách
• v samosprávě obcí a odborech (např. životního prostředí) větších správních a samosprávních celků
• v ekologických a krajinářských institucích
• v agenturách zaměřených na organizování
seminářů, kongresů, výstav a veletrhů
• v reklamních a propagačních agenturách,
•

ve firmách poskytujících marketingové,
daňové a finanční poradenství
v institucích provádějících kontrolní
a konzultační činnost v zemědělství
a navazujících odvětvích

Podrobnější informace
na www.zemedelka.opava.cz

AHOL – Vyšší odborná škola, Ostrava
OBORY STUDIA

Adresa:
Petruškova 4,
700 30 Ostrava – Zábřeh
Telefon: 597 582 678
E-mail: aholvos@ahol.cz
www.ahol.cz

Název oboru
Cestovní ruch
Finanční poradenství

Délka
3/3,5
3/3,5

Forma
DE/DS
DE/DS

Jazyk
2 jazyky
3 jazyky

Finanční řízení a účetnictví
Informační technologie

3/3,5
3/3,5

DE/DS
DE/DS

2 jazyky
2 jazyky

Mezinárodní obchod a logistika
Sociální správa

3/3,5
3/3,5

DE/DS
DE/DS

2 jazyky
2 jazyky

Nabídka jazyků pro všechny obory je následující: AJ, NJ, ŠJ, RJ, FJ, IJ
AHOL – VOŠ nabízí atraktivní obory vzdělávání v denní i dálkové formě studia.
Odborná praxe je zajišťována v tuzemsku i v zahraničí. Škola má uzavřené dohody s VŠ v Moravskoslezském
kraji i v zahraničí (Kypr, Polsko) o možnostech zkráceného bakalářského studia pro absolventy.
Všechny obory bez přijímacích zkoušek!
Jsme akreditovaným pracovištěm pro výkon průvodcovských zkoušek v oblasti cestovního ruchu. Nabízíme
akreditovaný barmanský kurz, získání řidičského oprávnění sk. B, C, jazykové zkoušky. Úspěšně jsme zapojeni
v mezinárodních projektech, EU, v roce 2007 jsme získali Mezinárodní cenu SOCRATES.

Svatojánská kolej – Vyšší odborná škola pedagogická, Svatý Jan pod Skalou
Svatojánská kolej se nachází v malebném údolí cca 20 km od Prahy v CHKO Český kras. Toto klidné, lesy
obklopené místo sloužilo vzdělávacím účelům již v letech 1915 – 1942, kdy vychovalo přes tisíc učitelů.
Na tuto tradici navazuje Svatojánská kolej od r. 1995.

Adresa:
Svatý Jan pod Skalou 1,
266 01, p. Beroun
Telefon:
311 671 308
311 672 461
E-mail:
info@svatojanskakolej.cz
www.svatojanskakolej.cz
Banner_casopis_2
18.11.2008

Škola nabízí vyšší odborné studium tříleté denní nebo čtyřleté dálkové.
Studium připravuje samostatné učitele mateřských škol a samostatné pedagogy volného času.
Ve studijním programu jsou zastoupeny všeobecně vzdělávací, odborné i teologické předměty.
Část rozvrhu si studenti sestavují sami z volitelných předmětů (např. znaková řeč, dramatika, sborový zpěv,
seminář IT).
Během studia je zařazeno 20 týdnů praxe a při výuce je kladen důraz
na praktické využití získaných znalostí.
Studenti mají možnost pokračovat ve zkráceném bakalářském studiu
na Teologické fakultě Jihočeské Univerzity.
Ve Svatojánské koleji se nachází ubytovací a stravovací kapacity,
počítačová laboratoř, tělocvična, přednáškové sály a především
společenství lidí, do kterého můžeš přispět svým dílem a spoluvytvářet
prostředí pro svůj růst.
18:25 Page 1
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Vyšší odborné školy
Vyšší odborná škola sociální
a teologická – Dorkas, Olomouc

Adresa:
Blažejské náměstí 9,
772 00 Olomouc
Telefon:
585 208 813
fax: 585 227 508
E-mail:
info@dorkas.cz
www.dorkas.cz

SPŠ a VOŠ, Kladno

Škola nabízí tříleté denní studium oboru
Sociální a teologická činnost.
Studenti jsou připravováni pro odbornou činnost
sociálních pracovníků ve státních, církevních
a dalších neziskových organizacích působících
v sociální oblasti. Teologická profilace sociálního
oboru umožňuje přípravu též pro diakonickou,
katechetickou, pastorační či misijní práci v rámci
církevních a dalších křesťansky orientovaných
organizací.
Škola nabízí možnost ubytování na internátu,
který je součástí školní budovy.
Týden otevřených dveří: 9.–13. 2. 2009
Uzávěrka přihlášek pro 1. kolo přijímacího
řízení: 22. května 2009

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola
sociální, Ostrava-Mariánské Hory

SPŠ a VOŠ nabízí studium žádaných
technických oborů:

Adresa:
J. Palacha 1840,
272 01 Kladno
Telefon:
312 248 752
Fax: 312 247 639
E-mail:
info@spskladno.cz
www.spskladno.cz

tříleté denní a čtyřleté dálkové studium
ukončené absolutoriem a titulem DiS.,
zajímavé předměty, odbornou praxi,
počítačové učebny s přístupem na internet,
knihovnu a studovnu, zahraniční stáže,
odborné přednášky, semináře, workshopy,
kurz znakového jazyka.
Uplatnění:

státní správa a samospráva, státní i nestátní
neziskové org.

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie
a Střední odborná škola Ekonom, o.p.s., Litoměřice

Adresa:
Nám. T. G. Masaryka 788,
390 02 Tábor
Telefon:
381 252 686
380 421 030
E-mail:
horejsi@szes.tabor.cz
www.szes.tabor.cz

Forma studia: Tříleté denní a čtyřleté dálkové
studium určené pro absolventy středních škol
zakončených maturitní zkouškou.
Organizace výuky: Naše škola nabízí moderní
způsob výuky a individuální přístup ke studentům.
Součástí studia je i odborná praxe ve firmách, která
umožní studentovi propojit teoretické informace
získané ve výuce s činností praktickou.
Mimořádně u nás 2 tituly za 4 roky (Dis a BC.)
Školné: Při denním studiu částka 10 000,- Kč za
jedno studijní období (zimní/letní)
Při dálkovém studiu částka 8 000,- Kč za jedno
studijní období (zimní/letní)

Veřejně správní akademie – vyšší odborná
škola, Brno

41-31 -N/04 Péče o krajinu

se zaměřením:
• pozemkové úpravy a ekologie krajiny
• zemědělské technologie a stavby v krajině
poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné pro
zvládnutí činností při navrhování pozemkových
úprav, využití půdy, při návrhů projektů pro
obnovu a údržbu krajiny a zemědělských staveb

VOŠE a OA je státní škola,
školné činí 3.000,– Kč ročně.
Den otevřených dveří je 27. 1. 2009 v 17:00,
přihlášky do 31. 5. 2009,
přijímačky ve druhé polovině června 2009
Adresa:
Kollárova 5,
186 00 Praha 8 – Karlín
Telefon:
222 333 311,
222 314 469
www.akademie-kollarova.cz

Studium je denní tříleté, zaměřené na ekonomiku
mezinárodního hospodářství. V 1. roč. probíhá klasická
výuka zaměřená na AJ a ekonomické předměty;
ve 2. a 3. roč. se střídají bloky teoretické výuky v AJ
s praxí ve firmě. Absolventi tak získají nejen výbornou
znalost cizího jazyka, ale i odbornou praxi a často
i zaměstnání ve stejné firmě, kde v rámci studia
pracovali. Předpokladem přijetí je maturitní zkouška,
dobrá znalost AJ a úspěšně složené přijímací zkoušky.

Vyšší odborná škola, spol. s r. o., Praha

Největší vyšší odborná škola na Moravě
s šestnáctiletou tradicí.

Telefon:
548 213 303

VOŠ nabízí 3leté studium

Vyšší odborná škola ekonomická
a Obchodní akademie, Praha

Obor vzdělání: Firemní management
63-41-N/026

Adresa:
Filipínského 1,
615 00 Brno

VOŠ
• Tříleté vyšší odborné studium oboru
strojírenství (23-41-N/003)

Škola zajišťuje úplné střední vzdělání
v denní i dálkové formě a vyšší
odborné vzdělání.

Nabízíme:

Adresa:
Palackého 730/1,
412 01 Litoměřice
Telefon:
416 732 996
E-mail:
skolaekonom
@skolaekonom.cz
www.skolaekonom.cz

Dálkové studium SPŠ při zaměstnání
• strojírenství (23-41-M/001)

Vyšší odborná škola
a Střední zemědělská škola, Tábor

Vzdělávací program
75-32-N/01Sociální práce

Adresa studijní odd:
Na Jízdárně 4,
702 00 Moravská
Ostrava
Telefon:
596 634 848
Fax: 596 627 018
E-mail:
voss@voss-ova.cz
www.voss-ova.cz

Obory denního studia SPŠ
strojírenství (23-41-M/001)
• automatizační technika (26-44-M/001)
• elektronické počítačové systémy (26-47-M/002)
• elektrotechnika (26-41-M/002)
• informační technologie (26-47-M/003)

Nabízíme vzdělávání ve společensky žádaných
oborech.
Vysoké uplatnění absolventů na trhu práce.
Ke studiu jsou přijímáni studenti, kteří získali
střední vzdělání s maturitní zkouškou. Škola je
ukončena absolutoriem, označení DiS. za jménem.
Studenti jsou přijímáni bez přijímací zkoušky.
(Bližší informace naleznete na www.vsa.cz)

E-mail:
Další místa poskytovaného vzdělávání:
vsa@vsa.cz
VYŠKOV, Lipová
2, E-mail:
vyskov@vsa.cz
Banner_casopis_1
18:24
Page
1
www.vsa.cz 18.11.2008
Břeclav, Mládežnická 3, E-mail: breclav@vsa.cz

Adresa:
Ortenovo nám. 34,
Praha 7 – Holešovice
Telefon:
222 782 007
603 251 745
E-mail: spsvos@volny.cz
www.vosmos.cz
www.vos-cestovni-ruch.cz

studijní obory:
65 – 43 – N/.. Cestovní ruch
63 – 41 – N/.. Ekonomika a podnikání
Dny otevřených dveří:
Cestovní ruch: 6. 1., 13. 1. a 20. 1. 2009 v 16.00
27. 1., 10. 2., 17. 2 a 24. 2. 2009 v 17.00
Mezinárodní obchodní styk: 8. 1., 15. 1. a 22. 1.
2009 v 16.00; 29. 1., 12. 2., 19. 2. a 26. 2. 2009 v 17.00

Studium je určeno pro absolventy všech typů středních
škol, které jsou ukončeny maturitou. Již od prvního
ročníku se vyučují dva cizí jazyky povinné a jeden volitelný
(výběr z 39 cizích jazyků). Náš pedagogický sbor je tvořen
odborníky z vysokých škol, kteří připravují studenty tak,
aby po absolvování VOŠ získali ročním studiem titul Bc.
Studenti mají stejné výhody jako studenti státních škol,
protože škola je v síti škol MŠMT ČR.

Metropolitní univerzita Praha, o. p. s.
E V R O P S K Á
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Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Praha
OBORY STUDIA (DiS.)
Název oboru
Finanční poradenství
Finanční poradenství

Adresa:
Nad Rokoskou 111/7,
182 00 Praha 8
Telefon:
284 680 880
284 681 345
Fax:
284 680 880
E-mail:
pbvos@pbvos.cz
www.pbvos.cz

Aplikace výpočetní techniky
Aplikace výpočetní techniky
Cestovní ruch
Cestovní ruch

Délka
2
3

Forma
denní
dálková

3
3

denní
dálková

3
3,5

denní
dálková

PB – VOŠ a SŠM, s.r.o. vznikla již v roce 1992 a má již přes 1600 úspěšných
absolventů. Partnery školy jsou KB, a.s., ČSOB, a.s., Česká kapitálová informační agentura, a.s. a řada dalších
renomovaných firem, ve kterých naši studenti vykonávají odbornou praxi.
Nově zrekonstruovaná budova školy včetně nového vybavení se nachází v malebném prostředí Prahy 8, kde je
studentům k dispozici zahrada. Škola je vybavena moderním informačním systémem, čtyřmi učebnami pro výuku
informačních technologií, interaktivní tabulí, čtyřmi dataprojektory, vizualizérem a laboratoří HW. Samozřejmostí je
vybavení jazykových učeben barevnými televizory, zpětnými projektory, videomagnetofony, DVD přehrávači, videokamerou a řadou dalších učebních pomůcek.
Microsoft software pro studenty oboru Aplikace výpočetní techniky k dispozici zdarma i domů!!!
Nabízíme i možnost získání titulu Bc. (3 semestry) v navazujících programech VŠLG: Dopravní logistika a Logistika služeb

Vyšší odborná škola ekonomicko-právní a střední odborná škola, Praha
Ve školním roce 2009/2010 budou pro absolventy středních škol
otevřeny následující vzdělávací programy vyššího odborného studia
zakončeného absolutoriem:

Adresa:
Kytlická 757,
190 00 Praha 9 – Prosek
Telefon:
286 882 798
Fax:
286 882 118
E-mail:
sekretar@svospraha.cz
www.svospraha.cz

FIREMNÍ MANAGEMENT
APLIKOVANÉ PRÁVO
VEŘEJNÁ SPRÁVA
všechny v 3leté denní nebo 4leté dálkové formě.
Nabízené vzdělávací programy mají akreditaci MŠMT.
Učební plán je postaven modulově s kreditním hodnocením,
vydáním Europassu, vše platné v celé EU.
Absolventi mají možnost ve zkráceném časovém období získat vysokoškolské vzdělání v bakalářských studijních
oborech na partnerských vysokých školách.
Dny otevřených dveří: 26. 1., 16. 3., 27. 4. 2009 v 16 hod.
Přijímací řízení: 8. a 29. června 2009 formou motivačního pohovoru, denní studium od 9 hod., dálkové 13 - 15 hod.
Po uvedených datech je možno domluvit telefonicky nebo e-mailem individuální termín nejpozději do konce září 2009
Školné: pro všechny vzdělávací programy denní forma 23 000 Kč/rok, dálková forma 19 000 Kč/rok
Informace: telefonicky nebo osobně v sekretariátu školy

Vyšší odborná škola zahradnická, Mělník
OBOR
Název oboru
Zahradní a krajinná tvorba

Adresa:
Na Polabí 411,
276 01 Mělník
Telefon:
315 623 023-5
602 232 333
E-mail:
pytloun@zas-me.cz
www.zas-me.cz

Banner_casopis_2
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Poskytuje maturantům středních škol tříLETÉ DENNÍ
a tříapůlLETÉ DÁLKOVÉ STUDIUM obor ZAHRADNÍ
A KRAJINNÁ TVORBA ukončené absolutoriem.
Uplatnění: státní správa (funkce v referátech životního prostředí – tvorba, správa a ochrana zeleně v intravilánech
sídel i volné urbanizované krajině), podnikatelská sféra (okrasné školkařství, realizace sadových úprav a jejich
údržba), obchod a oborové poradenství, střední stupeň projektantské činnosti, školství (výuka v odborných školách);
možnost pokračování ve vysokoškolském studiu
Uzávěrka přihlášek: 1. termín – 31. května 2009, 2. termín – 14. srpna 2009
Kritéria pro přijetí uchazeče ke studiu: posouzení prospěchu v posledním ročníku střední školy (výsledky za
1. pololetí a výsledky maturitní zkoušky) a zhodnocení uchazečovy motivace ke studiu. Každý uchazeč je povinen
předložit úředně ověřenou kopii vysvědčení závěrečného ročníku střední školy a maturitního vysvědčení, anebo
předložit originály těchto dokladů, a to nejpozději do 15.6.2009 (pro 1. termín).

18:25
Page 1 dveří: 14. 1., 18. 3., 15. 4. 2009 (s výstavou studentských projekčních prací)
Dny otevřených
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Vyšší odborná škola škola vodního hospodářství
a ekologie, Vodňany

Vyšší odborná škola publicistiky, Praha

Adresa:
Opatovická 18/160,
110 00 Praha 1
Telefon:
224 930 851
224 930 037
E-mail:
vosp@vosp.cz
www.vosp.cz

Vyšší odborná škola publicistiky (VOŠP) nabízí
praktické studium médií pod vedením novinářů
a dalších komunikačních odborníků.
Škola loni oslavila 10 let a bezmála 500 absolventů
v médiích na postech šéfredaktorů, reportérů,
PR manažerů i reklamních specialistů. Menší, spíše rodinná
škola v centru Prahy je zaměřena na mladé novináře,
komunikační pracovníky (reklama a PR) a dokumentární
filmaře. Studenti volí mezi zaměřením na TV publicistiku,
kulturní publicistiku, společensko – politickou publicistiku a publicitu a spolupráci s veřejností (reklamu a PR).
V budoucnu škola uvažuje o zavedení tzv. ateliérové
výuky a rozšíření počtu specializací o sportovní, enviromentální, ekonomickou a spotřebitelskou publicistiku.
Svým absolventům nabízí i zkrácené jednoroční
bakalářské studium na soukromé VŠ.

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná
škola zdravotnická Havlíčkův Brod
Adresa:
Masarykova 2033,
580 02 Havlíčkův Brod
E-mail:
zdravskol@zdravskolhb.cz

OBOR: VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A EKOLOGIE
Forma: denní
Délka studia: 3 roky
Počet přijímaných: 30 studentů
Adresa:
Zátiší 480,
389 01 Vodňany
Telefon:
383 382 410 –11
E-mail:
rybarskaskola@srs-vodnany.cz
www.srs-vodnany.cz

Bez přijímacích zkoušek.

Vzdělávací obory:
SOCIÁLNÍ PRÁCE
INFORMAČNÍ SYSTÉMY

nabízí ve školním roce 2009/2010
obor DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA
/kód 53-41-N/1./
2 třídy
3leté denní studium ukončené absolutoriem

Vyšší odborná škola zdravotnická a SZŠ,
Hradec Králové

Termín přijímacího řízení: 1. kolo: 22. 6. 2009
Termín odevzdání přihlášek: 1. kolo: 31. 5. 2009

Adresa:
Kotlářská 9,
611 53 Brno
Telefon:
541 321 338
Fax:
541 211 613
E-mail:
oa@oakobrno.cz
www.oakobrno.cz

Forma studia:
Sociální práce – denní , dálkové
Informační systémy – denní
Roční školné:
obor Sociální práce: 3 000,- Kč
obor Informační systémy: 2 500,- Kč
Uchazeči s maturitním průměrem do 1,50 nekonají
přijímací zkoušky.
Den otevřených dveří: 11. 03. 2009

Vyšší odborná škola Havířov s.r.o.
Obory:
Gastronomie a hotelnictví
Cestovní ruch
Veřejná správa a regionální rozvoj

Nabízí pro absolventy středních škol ve
školním roce 2009/2010 vzdělávací programy:

Telefon: 495 075 111
Fax: 495 513 485
E-mail:
zshk@zshk.cz
www.zshk.cz

Termíny uzávěrky přihlášek:
31. 5. 2009 a 31. 7. 2009
Přijímací řízení – ukončení:
11. 6. 2009 a 20. 8. 2009

Vyšší odborná škola Knihovnických,
informačních a Sociálních služeb

www.zdravskolhb.cz

Adresa:
Komenského 234,
500 03 Hradec Králové

Školné: 3.000,- Kč

Diplomovaná všeobecná sestra
– 53-41-N/11
Diplomovaný farmaceutický asistent
– 53-43-N/11
Diplomovaný zdravotní laborant
– 53-44-N/21
Denní forma, délka studia 3 roky, ukončeno
absolutoriem, profesní titul Dis.
Přijímací zkoušky:
1. term. - 17. 6. 2009, 2. term. - 26. 8. 2009
Uzávěrka přihlášek:
1. term. - 31. 5. 2009, 2. term. - 14. 8. 2009

Adresa:
Tajovského 2,
73601 Havířov – Podlesí
Telefon:
596 475 120
E-mail:
vos@obaka-havirov.cz
www.obaka-havirov.cz

Denní i dálková forma studia v uvedených oborech.
Ve spolupráci s VŠH Praha s.r.o. bakalářské studium
oborů Hotelnictví a Marketingové komunikace ve
službách. Ubytování ve vlastním domově mládeže
a stravování ve školní restauraci.
Přijímací řízení formou motivačního pohovoru
v termínech: 8. 6., 25. 6., 27. 7., 24. 8. 2009

Vyšší odborná škola,

Vyšší odborná škola ČSTV, s.r.o.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Studijní obor

VOŠ Kopřivnice nabízí dva obory vzdělání

VYŠŠÍ
Tříleté prezenční studium – Management
ODBORNÁ
tělesné výchovy a sportu, zakončené
Š K O L A Č S T V, s . r. o .
absolutoriem a titulem DiS. Široká možnost
Adresa:
uplatnění ve vedení firem, ve všech oblastech
Zátopkova 2/100,
160 17, Praha 6 – Břevnov organizované TV a sportu i v rámci soukromého
podnikání.
Telefon:
233 017 351
233 017 315
E-mail:
vos.cstv@cstv.cz
Banner_casopis_1
www.cstv.cz 18.11.2008 18:24 Page 1

Ekonomika podniku a management
a Strojírenství
Adresa:
Husova 1302,
742 21 Kopřivnice
Telefon:
Jana Špirková,
556 833 304
E-mail:
jana.spirkova@voskop.cz
www.voskop.cz

Přijímací řízení:
1. kolo – 10. 6. 2009,
uzávěrka přihlášek 31. 5. 2009,
2. kolo – 27. 8. 2009,
uzávěrka přihlášek 14. 8. 2009.
Přijímací řízení se koná formou pohovoru bez přijímací
zkoušky.
Roční školné: 3000,- Kč

Metropolitní univerzita Praha, o. p. s.
E V R O P S K Á
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Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem
Obory vzdělávání od 1. 9. 2009
– pro absolventy SŠ s maturitou

Adresa:
Palachova 35,
400 01 Ústí nad Labem
Telefon:
475 211 276
E-mail:
studodd@szsvzs.cz
www.szsvzs.cz

tříleté vzdělávání ukončené absolutoriem
– denní i dálková forma
5
 3-41-N/3. Diplomovaná dentální hygienistka – denní, dálková
5
 3-43-N/1. Diplomovaný farmaceutický asistent – denní, dálková
5
 3-43-N/2. Diplomovaný zdravotní laborant – denní, dálková
5
 3-44-N/1. Diplomovaný zubní technik - denní
5
 3-41-N/2. Diplomovaný zdravotnický záchranář - denní
5
 3-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra – denní

••
••
••

Termín podání přihlášek:
2009/2010 – p
 ro 1. termín – do 31. května 2009
pro další termín – do 10. srpna 2009
Přijímací řízení:
1. termín – 24. června 2009
2. termín – 27. srpna 2009
Kvalitní ubytování a stravování zajištěno.

Institut informatiky – Vyšší odborná škola, Praha
Adresa: Radlická 591/115, Objekt A5, 158 00 Praha 5 – Jinonice
Telefon: 257 311 119, 603 268 495
E-mail: iivos@iivos.cz www.iivos.cz

•

Cesta do světa IT

Zajímá tě: Java, C#, .NET, XHTML, SQL, Web 2.0, WSDL, Workflow, XML, AJAX….?

pojď studovat INSTITUT INFORMATIKY – Vyšší odbornou školu
obor Informační technologie
3leté denní nebo 3,5leté dálkové studium
naučíš se to, co tě baví a navíc získáš titul Diplomovaný specialista
zdarma získáš certifikáty společnosti CISCO (CCNA 1-4)
čeká tě půlroční odborná praxe v prestižní firmě
předměty reflektují poptávku na trhu práce
získáš potřebné zkušenosti pro tvou budoucí kariéru
a to vše v příjemném prostředí s japonskou zahradou, navíc blízko
Prokopského údolí

••
••
••

Výhodou vyšší odborné školy oproti vysokým školám je celkové zaměření
na praktické dovednosti, které oceníš v každodenní práci s počítačem
a především až si budeš hledat práci. Jelikož je stále obrovský nedostatek IT
specialistů, nabídek na práci v oboru je nadbytek, což samozřejmě zvyšuje
i tvůj budoucí plat. Již během studia se v rámci půlroční praxe zapojíš do
mezinárodních IT teamů, kde získáš potřebné zkušenosti pro tvou budoucí
kariéru.

IIVOŠ – osobní přístup ke studentům a přátelská atmosféra
zajímají nás názory našich studentů
klademe důraz na kvalitu, ne na kvantitu studentů
zaměřujeme se na praktické dovednosti
využíváme nejnovějších technologií (WI-FI v celém areálu)
nejlepší ze studentů u nás studují zdarma!

••
••
•

Zaměření IIVOŠ:
objektový programovací jazyk Java, C#, XML
relační databázové systémy MySQL, Oracle
komunikační technologie, CISCO
operační systémy Windows a Linux
anglický jazyk

••
••
•

Uplatnění studentů Institutu informatiky:
programátor
analytik
správce výpočetních systémů
projektant informačních a komunikačních technologií

••
••
••

Přijímací zkoušky:
matematika – důraz na logické myšlení
angličtina – na středně pokročilé úrovni
Den otevřených dveří:
s programem – 12. února, 5. března
a 29. dubna v 11 hodin
u
 nás máš dveře otevřené každý den
– přijď se podívat!

•
•

www.iivos.cz
Partneři školy:
V roce 2006 získal Institut informatiky grant
společnosti Hewlett-Packard.

Banner_casopis_2

V roce 2007 se stal Institut informatiky první
soukromou vyšší odbornou školou, která získala titul
Local Academy CISCO.
18.11.2008
18:25 Page 1
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Vyšší odborné školy
Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního
ruchu, České Budějovice

Vyšší odborná škola oděvního návrhářství
a Střední průmyslová škola

Nabízí pro absolventy středních škol

pro absolventy střední školy s maturitou
otvíráme:
umělecký obor

Studijní obor: CESTOVNÍ RUCH 65-43-N/01

Adresa:
Senovážné náměstí 12,
370 01 České Budějovice
Studijní oddělení:
387 788 117
E–mail: jjenickova@
sklacrcb.cz
www.skolacrcb.cz

Délka studia: 3 roky (denní a dálkové)
Způsob ukončení: absolutorium (titul
diplomovaný specialista v oboru)
Na denní i dálkové studium přijímáme bez
přijímacích zkoušek.
Uzávěrka přihlášek:
pro 1.kolo do 31. 5. 2009,
pro 2.kolo v první části letních prázdnin
Domov mládeže, školní jídelna
Roční školné: 4.000,– Kč ve dvou splátkách

Střední škola zemědělská
a Vyšší odborná škola Chrudim

oděvní návrhářství
Adresa:
Jablonského 333,
170 00 Praha 7
Telefon:
266 710 944
E-mail:
vosonspso@vososnsp.cz
www.vososnsp.cz

16-01-N/01
Správa ochrany životního prostředí
Studium je:
• u
 rčeno pro uchazeče s úplným středním
nebo úplným středním odborným vzděláním
• u
 končené absolutoriem a získáním titulu
diplomovaný specialista v uvedeném oboru
• u
 rčeno zejména pro budoucí odborné
pracovníky ve správě ochrany životního prostředí
uplatňující se v provozu i v administrativě

Škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha,
VOŠ, SOŠ, s.r.o.

KMENOVÝ OBOR:
Výpočetní technika a informační technologie
studijní obor č. 26-47-N/06 – Přenos a zpracování
informací
Adresa:
Karla Čapka 402,
397 11 Písek

Studium je tříleté denní, zakončené absolutoriem.
Absolventi získávají titul diplomovaný specialista
oboru.
Přenos a zpracování informací (DiS.).
Termín podání přihlášek:
1. termín 18. 6. 2009, 2. termín 24. 8. 2009
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.

Telefon:
382 214 805-6
Fax:
382 213 249
E-mail:
sps@sps-pi.cz

Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská,
s.r.o., Ostrava
Škola se zaměřuje na výchovu odborníků,
kteří se uplatní v podnicích všech právních
forem, např. vedoucí pracovních útvarů,
podnikatelé, personalisté, účetní.

Studijní obor Veřejnosprávní činnost
ve třech vzdělávacích programech:

Adresa:
Michelská 12,
140 00 Praha 4
Telefon:
241 482 427-8
E-mail:
info@smvvpraha.cz
www.smvvpraha.cz

• t říletá vyšší odborná škola,
pouze denní forma studia
• š kolné 5000,– Kč ročně
• s tudium je ukončeno absolutoriem s titulem DiS.
•p
 řihlášky pro studium VOŠ doručit do 30. 5. 2009
•p
 řijímací zkoušky: 11. – 12. červen 2009
•D
 en otevřených dveří VOŠ:
22. 4. 2009 od 10.00 – 17.00 hod

SPŠ a Vyšší odborná škola, Písek

Ve školním roce 2009/2010 otevíráme tříleté
studium v denní i v dálkové formě v oboru:

Adresa:
Poděbradova 842,
537 60 Chrudim IV
Telefon:
469 620 363
Fax:
469 620 207
E-mail:
crzemsk@szes.chrudim.cz
www.szes.chrudim.cz

82- 41 – N / 022

68-43-N/05 Veřejná správa
68-43-N/07 Diplomatické služby
68-43-N/08 Public Relations

Adresa:
Hasičská 44/545,
700 30
Ostrava-Hrabůvka
Telefon:
596 764 947
721 313 090
E-mail: svosp@eco.cz
www.eco.cz

Forma studia:
tříleté denní/čtyřleté dálkové
Studenti nekonají přijímací zkoušku.

Obory:
Řízení malého a středního podniku
Manažer a ekonom firmy
Manažer provozu
Forma vzdělávání: denní 3-leté, dálkové 3-leté
Školné za rok: 16.000,– Kč/rok – denní studium,
11.000,– Kč/rok – dálkové studium
Pro absolventy možnost navazujícího bakalářského
studia ve spolupráci s VŠP Ostrava.

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
stavební

Vyšší odborná škola sociálně právní Praha
Obor: SOCIÁLNÍ PRÁCE

Studijní obory:

3leté denní/4leté dálkové studium
Roční školné: 3000 Kč
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 10. 2. 2009
Přijímací řízení: Studenti budou přijati na základě
Adresa:
výsledků studia na SŠ. Nutným předpokladem je
Jasmínová 3166/37a,
zdravotní způsobilost.
106 00 Praha 10
Studium připravuje diplomované specialisty v oboru
sociální práce. Absolventi se uplatní v širokém spektru
Telefon:
sociálních institucí a organizací – např. v oblasti péče
272 661 203
o rodinu a děti, péče o seniory, v diagnostických
a výchovných ústavech, krizových centrech,
poradenských institucích, na městských úřadech,
E-mail: info@vossp.cz
ve zdravotnických zařízeních apod.
www.vossp.cz
Přijímací řízení: červen 2009
Banner_casopis_1 18.11.2008
18:24 Page 1
Přihlášky se přijímají: 1. 2. – 31. 5. 2009

36-42-N/001 Železniční stavitelství

36-47-N/002 Ochrana památek a krajiny

Adresa:
Čs. armády 10,
405 02 Děčín 1

Způsob studia je obdobný jako u VŠ systému,
absolvent získává titul Dis., titul Bc.
Lze pokračovat na UJEP – FVTaM Ú/nL.
Délka studia – 3 roky denní, 3,5 roku dálkové studium.

Telefon:
412 516 136

Školné 3000,– Kč ročně.

E-mail:
reditel@stavarnadc.cz
www.stavarnadc.cz

Ubytování lze ve vlastním DM.
Podmínkou přijetí je úspěšně vykonaná maturitní
zkouška, termíny, přihlášky a další informace
na webových stránky školy.

Metropolitní univerzita Praha, o. p. s.
E V R O P S K Á
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Aktualita

Speciální nabídka pro čtenáře časopisu KamPoMaturite.cz! Nejlepší učebnice
Základů společenských věd, 4dílná, za speciální cenu
348,-Kč místo 590,-Kč. Stačí do poznámky u objednávky
uvést “akce časopis”.
Navíc máme skvělou nabídku velkých slovníků Aj, Nj, Fj, Šj,
Pj a jazykových učebnic se slevou až 30%.
Pro maturitu vám poslouží i kvalitní romány a povídky
v bilingválním formátu. Na jedné straně máte knihu
v originálním jazyce a na druhé straně v českém překladu.

Učte se zábavou.

Vyberte si na KamPoMaturite.cz v sekci Jazyky.

Vyšší odborná škola zdravotnická Suverénního
řádu maltézských rytířů, Praha
Adresa:
Ječná 33,
120 00 Praha 2
Telefon:
224942177(8)

Vyšší odborná škola zdravotnická
Suverénního řádu maltézských rytířů
otevírá ve školním roce 2009/10
3 třídy tříletého denního studia oboru
Diplomovaná všeobecná sestra

E-mail:
skolajecna@volny.cz

93x100.indd 1

19.11.2008 21:13:39

www.skolajecna.unas.cz

Dny otevřených dveří
– vždy od 17 hod.:
15. 1. 2009
26. 1. 2009
17. 2. 2009.

Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto
Pro absolventy gymnázií a středních odborných
škol nabízíme studium perspektivního
stavebního oboru

36-41-N/03 Inženýrské stavitelství
se specializací na dopravní
nebo vodohospodářské stavby
Adresa:
Komenského 1,
566 19 Vysoké Mýto
Telefon:
465 420 314
Fax:
465 424 710
E-mail:
skola@stavebniskola.cz
www. stavebniskola.cz

Banner_casopis_2
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Studium je ukončeno absolutoriem, absolvent získá titul
Diplomovaný specialista ( DiS ) a mezinárodní
certifikát IES (International Education Society) pro lepší
uplatnění na mezinárodním trhu práce.
Podstatné zkrácení bakalářského studia na Fakultě
stavební Technické univerzity v Ostravě a Moravské
vysoké škole v Olomouci.
VCES a.s., člen mezinárodní stavební skupiny Bouygues
Construction, podporuje Vyšší odbornou školu stavební
Vysoké Mýto a nabízí uplatnění absolventům studijních
oborů dopravní stavitelství a vodohospodářské stavby.
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Chcete se naučit cizí jazyk?
Zažijte ho “na vlastní kůži”.

Studium jazyků v zahraničí je jednoznačně nejefektivnější metodou, jak se
jazyk naučit. Přitom samotná znalost řeči je jen jedním z řady benefitů, které vám zahraniční cesta může přinést. Na bezprostřední pocity jsme se ptali
Kláry Ošancové, která je v současné době již 6 týdnů ve francouzském Nice na
jazykové škole EF Education First a její kurz potrvá až do března.
Kláro, jak tě napadlo vycestovat
na půl roku do zahraničí, co Tě
k tomu vedlo?
Určitě jsem se chtěla naučit ještě jeden
jazyk a francouzština mě vždycky
lákala. Zároveň mě ale děsila, protože
francouzská gramatika má víc výjimek než pravidel, takže jsem věděla,
že se ji v Čechách z učebnice nenaučím. A protože mám ráda výzvy
a věřím, že je to skvělá investice,
vybrala jsem si kurz od EF Education
First, kteří mi jako jediní nabídli ucelený půlroční akademický program.

Máš za sebou prvních šest týdnů
kurzu – jak se ti ve Francii daří?

Myslím, že po šesti týdnech mohu
říci, že se tu začínám cítit pohodlně. Nice je krásné město, takže jsem
z něho byla nadšená už od začátku, jazyková bariéra ale udělá svoje
a člověka to občas pěkně unaví! Ve
škole jsou ale moc milí lidé, je zde
kancelář aktivit, kde vám poradí
úplně se vším, co potřebujete vědět.

Jaké byly tvoje začátky?

Určitě vše velmi záleží na tom, jak
do zahraničí jedete jazykově vybavení. Moje francouzština byla opravdu
v začátcích, takže jsem se tu cítila

chvílemi jako mimozemšťan. Já
jsem se rozhodla pro o něco složitější variantu a pronajala si byt, bydlím
tedy sama. Zařídila jsem si to tak
nejen kvůli své práci (pracuji online), na kterou jsem chtěla mít klid.
Teď ale vidím, že spolužáci, kteří
bydlí v hostitelských rodinách, mají
možnost trénovat francouzštinu
i doma a je to znát. Každou příležitost k mluvení je potřeba využít!

Jak se tedy tvoje francouzština
vyvíjí?

Ve škole mám 26 lekcí týdně, to je
tři hodiny denně plus tři dny v týdnu volitelné předměty. Je to opravdu znát, člověk se zlepšuje velmi
rychle. Je to ale všechno ještě ve fázi,
kdy se mi vše motá a postupně se to
usazuje. První asi přišlo zjištění, že
mnohem lépe rozumím. Snažím
se mít doma stále zapnutou televizi a jazyk podprahově vstřebávat.
Nedávno jsem se i spřátelila se svými sousedy, kteří neumí anglicky.
Navzájem jsme se začali navštěvovat a debatujeme o všem možném.
Občas to vážně připomíná komedii, používám hodně papír a tužku,
slovník a své herecké vlohy, ale je to

ten nejlepší trénink. Od té doby se
moje mluvení dost zlepšilo.

Jak tedy vypadá výuka v praxi?

Můj program se skládá ze 14 lekcí
gramatiky týdně, to probíhá klasicky
ve třídě. Dvě hodiny máme v audio
laboratoři a trénujeme poslech,
další dvě hodiny jsme v iLabu, kde
pracujeme na počítači v programu,
kde jsou různá francouzská cvičení
a máme tak možnost procvičit si to,
co jsme se naučili ve třídě.

Zmínila jsi i volitelné předměty,
jaké sis vybrala?

Vybrala jsem si na začátek slovní
zásobu, protože si myslím, že vám
to ze začátku pomůže nejvíce. Jakmile rozumíte slovům, význam si
nějak dáte dohromady. Správná
gramatika potom přijde, až se vám
vše usadí. Dalším předmětem je
potom víno a gastronomie. Je to
fajn, dozvídáme se spoustu věcí
o francouzské kuchyni, jejích
vínech a sýrech. Neměla bych asi
zapomenout na konferenční dvouhodinu, kterou máme každý týden
– je to vždy přednáška, kterou vede
buď lektor, nebo pozvaný host.

Máš na závěr nějaké rady nebo

tipy pro přežití toho prvního
nejistého období?

Určitě to bude náročné jak pro psychiku, tak pro tělo. Než si člověk
zvykne, chvíli to trvá, může se mu
začít stýskat, bude si zvykat na jiné
jídlo, věci fungují jinak než doma,
atd. Je důležité ale mít na paměti,
že zkouška, kterou člověk v takové
chvíli prochází, je velmi hodnotná.
Pokud si vyberete pro své studium
společnost, která má skvělé zázemí
a chápe potřeby zahraničních studentů tak, jako EF, potom začátky
zvládnete, jak se říká, „levou zadní“.

Co bys doporučila lidem, kteří
o studiu v zahraničí přemýšlejí?

V každém případě bych jim doporučila, aby přestali přemýšlet a šli do
toho, dokud mohou. Je to pro člověka
trochu zkouška, ze začátku jste sami,
než si najdete přátele a zvyknete si
na novou kulturu, což s sebou nese
také výzvy. Ale to je mnohonásobně
vyváženo dobrodružstvím, do kterého je pobyt zahalen, a samozřejmě
každá výzva člověku něco přinese,
posune ho dál. Já bych určitě neměnila a myslím si, že pokud opravdu
chcete, vše se dá zvládnout.

Studujte cizí jazyky
na zahraničních školách EF!
Nejširší síť škol • Nejnižší počet českých studentů • Tradice a kvalita

EF Education First
Vodičkova 26
110 00 Praha 1

•

Jazykové kurzy pro dospělé i mládež od 16 let
studium pro každého, 2 – 52 týdnů, po celý rok.

•

Akademické programy od 16 let
6 nebo 9 měsíců, vhodné jak pro začátečníky, tak pro pokročilé.

•

A další pobyty pro děti a dospělé...

Tel.: 296 333 810
Email:
ef.czech@ef.com
Banner_casopis_1
18.11.2008
www.ef.com

Objednejte si katalog EF
zdarma
na www.ef.com
18:24 Page 1
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COM-IN Study Abroad, Praha
AUSTRÁLIE – Studium, práce, cestování
Vzdělávací agentura COM-IN je specialista na studijní
pobyty v Austrálii.

Adresa:
Divišovská 2311/8,
149 00 Praha 4
Telefon:
777 171 119
776 172 570
E-mail:
info@com-in.cz
www.com-in.cz

Veškeré služby zajišťuje zdarma a profesionálně:
• Poradenství pro volbu studijního zaměření
• Přijetí do kurzu
• Cestovní náležitosti, letenky, pojištění
• Studentské vízum s pracovním povolením
• Ubytování
• Vyzvednutí na letišti
• Asistence česky mluvícího pracovníka agentury v Austrálii
Dárek: Australská simkarta do mobilu s kreditem na 200 minut volání
Typy kurzů: jazykové školy, VOŠ, univerzity – bakalářské i navazující
programy, jedno až dvou semestrální stáže na univerzitách
Destinace v Austrálii: Adelaide, Banbury, Brisbane, Cairns, Darwin,
Gold Coast, Melbourne, Noosa, Perth, Sydney
Jazykové pobyty také v zemích: Velká Británie, Irsko, Malta, USA, Francie,
Rakousko, Německo, Španělsko, Rusko

MKM Jazyková škola, překladatelská agentura, Brno
Denní pomaturitní studium Aj, Nj (statut studenta, kurzovné na splátky), odpolední, večerní
i letní kurzy Aj, Nj, Rj, Fr, Šp, It, Port, Niz, Čínština a Čj pro cizince – různá intenzita i čas konání.
Firemní, individuální, intenzivní 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.

Adresa:
Česká 11 (2. patro),
602 00 Brno
Telefon:
542 216 426
E-mail:
kurzy@mkm.cz
www.mkm.cz

Denní pomaturitní studium Aj a Nj: 20 vyučovacích hodin týdně – čeští lektoři a rodilí mluvčí. Vyučujeme
převážně komunikativní metodou, cílem je připravit studenty na jazykovou zkoušku (PET, FCE, CAE, SJZ, ZD).
Studenti, maturující v roce 2009, 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, 4x2, 1x2, 1x120).
Aj, Nj, Rj, Fr, Šp, It, Port, Niz, 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 tvořen 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!

LONDON INSTITUTE PRAHA s.r.o.
OBOR – POMATURITNÍ STUDIUM
Název oboru
Pomaturitní studium

Adresa:
Soukenická 1189/23
110 00 Praha 1
El.přihl.: ANO
Telefon:
224 811 043
E-mail:
londoninstitut@volny.cz
Banner_casopis_2
18.11.2008
www.londoninstitute.cz

Forma
Denní

Jazyk
AJ, NJ, FJ, ŠJ

LONDON INSTITUTE PRAHA je jazyková škola, která se zaměřuje na výuku angličtiny,
španělštiny, francouzštiny a němčiny. Kromě pomaturitního studia nabízíme standardní
a konverzační jazykové kurzy, přípravné kurzy na FCE, CAE, CPE a IELTS, obchodní angličtinu/
němčinu a individuální výuku.
Pomaturitní studium je určeno všem studentům, kteří mají zájem o roční intenzivní výuku jazyků. Studenti mají
možnost zakončit studium složením mezinárodně uznávaných Cambridge zkoušek PET, FCE a CAE. Roční intenzivní
výuka přinese studentům výrazné zlepšení jejich jazykové vybavenosti, budou se cítit sebejistě při používaní cizího
jazyka jak v mluvené, tak i psané formě. V rámci ročního studia angličtiny mají
účastníci možnost využít nabídky týdenního studijního pobytu v Londýně.
Jarní semestr standardních jazykových kurzů zahajujeme 16/2/09. Detailní rozvrh
s podrobným popisem kurzů naleznete na www.londoninstitute.cz. V rámci našich
služeb zařizujeme kompletní studijní jazykové pobyty v zahraničí. Spolupracujeme s ověřenými školami po celém světě.
Prioritou London Institute Praha je vysoká kvalita poskytovaných služeb
18:25
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BOHEMIA INSTITUT ... škola pro život ...
BOHEMIA INSTITUT již více než sedmnáct let nabízí širokou škálu jazykového,
pomaturitního a celoživotního vzdělání.
Ceněným aspektem vzdělávacího programu je jeho variabilita, možnost kombinace jazykového a odborného
studia a získání potřebných znalostí v praxi okamžitě využitelných v přiměřeném časovém horizontu jednoho
až tří semestrů (5 až 15 měsíců). Vzdělávací program je koncipován jako modulový s volitelnou skladbou,
délkou, intenzitou a rozložením studijních bloků. Studium denní, docházkové i dálkové – s vytvořením
individuálního studijního plánu.

Adresa:
Tuklatská 2105/3,
100 00 Praha-Strašnice
Telefon:
274 776 256
E-mail:
info@bi.cz

Studijní možnosti:
• i ntenzivní denní pomaturitní jazykové studium (A, N, Šp, Fr)
• k
 valifikační program „Obchodní management“
• k
 omplexní kvalifikační kurz „Obsluha osobního počítače“ – příprava k ECDL
• j azykové skupinové kurzy pro veřejnost
• i ndividuální a firemní zakázkové jazykové i odborné kurzy a semináře
• výběr, poradenství, kompletní servis a zajištění zahraničních studijních pobytů.
Kvalifikace jsou akreditovány MŠMT a mezinárodně certifikovány IES, London (včetně jazykových kurzů).

www.bi.cz
BOHEMIA INSTITUT
je členem AIVD (Asociace
institucí vzdělávání
dospělých), zakládajícím
členem Rady pro
cizojazyčné vzdělávání
a členem Hospodářské
komory ČR.


È
5F

.BËBOB 

pomaturitní studium španělštiny 2009|2010

www.cervantes.cz

instituto cervantes
oficiální kulturní instituce Španělského království

Pro více informací:

cenpra@cervantes.es
221 595 211
Banner_casopis_1 18.11.2008
18:24
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 Od září 2009 do června 2010
 4 hodiny výuky denně od pondělí do pátku
 obsah kurzu:
Obecná španělština, Obchodní španělština, Konverzace, Kultura
Španělska a Latinské Ameriky, Příprava na mezinárodní zkoušky DELE
 Bezplatný zápis na mezinárodní zkoušky DELE v květnu 2010
 Zápis: od 1. června do 21. srpna 2009
 Cena: 38.000 Kč
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POMATURITNÍ
STUDIUM

PŘÍPRAVA
K MATURITĚ
A K PŘIJÍMACÍM
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
JIHLAVA, Masarykovo nám. 40, tel.: 567 211 201
e-mail: skola.jihlava@polyglot.cz
PLZEŇ, Náměstí Míru 2, tel.: 377 320 786
e-mail: skola.plzen@polyglot.cz
LIBEREC, Voroněžská 20, tel.: 485 217 227
e-mail: skola.liberec@polyglot.cz

• Bc. • Mgr. • PhDr. • Ph.D.

www.mup.cz
16.12.2008 12:00:02
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AUSTRÁLIE
ROZJEĎ ŽIVOT NAPLNO
studuj, pracuj a poznávej Austrálii
jedna z největších česko - slovenských
agentur v Sydney
žádné agenturní poplatky
osobní přístup ke každému z Vás
levné ubytování, levné letenky
ZDARMA - SIM karta s kreditem
- služby studentského
centra v Sydney
JOB Servis ZDARMA - nabídky práce
- telefonování
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www.g8m8.cz
Přijďte se k nám poradit
PRAHA - Lenka

Tel.: + 420 739 643 939
lenkacz@g8m8.com
Banner_casopis_1
18.11.2008

BRNO - Josef
18:24

Tel.: +420 606 344 655

josefcz@g8m8.com
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Jak se naučit cizí jazyk

V

ětšina studentů, kteří se vydávají do zahraniční za prací či studiem, vyjíždí s cílem naučit se cizím jazykům.
Počet příležitostí ke studiu nebo práci v zahraničí vyvolal v Evropě potřebu všeobecně uznávaných kritérií pro hodnocení jazykových znalostí. Tři úrovně, šest stupňů Metodika Rady
Evropy zároveň podrobně popisuje, jakým způsobem musí studenti daný jazyk ovládat, aby své znalosti mohli prakticky využívat. Jazykové dovednosti jsou hodnoceny pomocí tří základních

úrovní rozdělených vždy do dvou stupňů. Začátečník (tj. uživatel základů jazyka): STUPNĚ A1 (BREAKTHROUGH NEBOLI „PRŮLOM“), STUPNĚ A2 (WAYSTAGE - „NA CESTĚ“);
Středně pokročilý (tj. samostatný uživatel jazyka) STUPNĚ B1
(TRESHOLD - „PRÁH“), STUPNĚ B2 (VANTAGE - „PŘEVAHA“); Pokročilý (tj. zkušený uživatel jazyka) STUPNĚ C1 (EFFECTIVE OPERATIONAL PROFICIENCY „FUNKČNÍ ZPŮSOBILOST); STUPNĚ C2 (MASTERY – „ZVLÁDNUTÍ“).

Na KamPoMaturite.cz najdete pět pomůcek ke zvládnutí cizího jazyka
1. Učebnice – nabídka nejprodávanějších jazykových učebnic, CD, DVD, slovníků
2. Jazykové kurzy – největší nabídka jazykových kurzů a pomaturitního studia
3.	Jazykové pobyty, rok vzahraničí – napište si o katalog zdarma na
jazyky@kampomaturite.cz
4. Bilinguální knihy – kvalitní beletrie zrcadlově anglicky (nj, fj, šj) – česky
5. Přehled jazykových škol – www.JazykoveSkoly.com

TIP!

	The Language House
letos oslaví již 14. výročí svého úspěšného
působení v oblasti jazykového vzdělávání.
Nabízí výuku 13 cizích jazyků.
The Language House, Škrétova 45/8,
120 00 Praha 2; telefon/fax: 224 231 211.
info@thelanguagehouse.cz
www.thelanguagehouse.cz

ENGLISH SCHOOL, Praha
Studujte anglický jazyk, jako kdybyste ho studovali v zahraničí.
Příjemné prostředí, kvalitní lektoři, odborné zkušenosti, Business English, konverzace,
semináře o angličtině, konzultace zdarma...
Adresa:
Palác Dunaj - 2.patro
Národní 10/138,
110 00 Praha 1
Telefon:
224 951 340
774 865 979
E-mail:
skola@englishschool.cz
www.englishschool.cz

Při výuce využíváme rychlou a efektivní Callanovu metodu.
Máme rádi angličtinu, budete ji mít rádi i Vy.
Informační semináře ke studiu:
7. 7. 2009
11. 8. 2009
25. 8. 2009

10.00 - 11.00
10.00 - 11.00
16.00 - 17.00

Těšíme se na Vás!
Vaše ENGLISH SCHOOL

Pomaturitní studium – jazykové kurzy, Praha
Nabízíme statut studenta, učebny vybavené nejmodernější technikou, kvalitní
lektory,ubytování pro mimopražské, stravování.
Adresa:
Ortenovo nám. 34/1275,
170 00 Praha 7 – Holešovice
Telefon:
222 782 007
603 251 745
E-mail:
pmson@volny.cz
www.pmson.cz
www.ortn.cz
Banner_casopis_2

18.11.2008

Fantastický výběr:
• Klasické jazyky
• Novinky z Evropy a Asie
• Exotické jazyky
Kromě klasických jazyků nabízíme také čínský jazyk, korejský jazyk, japonský jazyk,
švédský jazyk, hindský jazyk, perský jazyk, arabský jazyk nebo portugalský jazyk
ve dvou úrovních.
Dny otevřených dveří: dle telefonické domluvy.
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Evropou snadno a rychle...
Nikola s Honzou chtěli po maturitě studovat práva na UK v Praze, kam se Nikol bez obtíží dostala.
Honzovi to ale v Praze nevyšlo. Byl úspěšně přijat na
PrF MU v Brně. Prožili spolu báječné léto, ale září
je rozdělilo na vzdálenost 200 km. Honza začal studovat v Brně a Nikol v Praze. Jako převážná většina
studentů začali řešit dopravu, ubytování a asimilaci
v nových institucích. Zeptali jsme se na nejčastější
problémy, kterým musí čelit.
Ahoj, už máte za sebou pár zápočtů,
možná i zkoušek, tak jak vám to jde?
Nikola: Je to docela náročný. Právo se
člověk musí učit nazpaměť, kterou mám
momentálně zahlcenou tady Honzínem. Škola mi zatím jde, ale ty nejhorší
zkoušky teprve přijdou koncem ledna.
To se asi někam zavřu s 5ti litry kafíčka.
Honza: Prosim tě, to bude v poho.
Hlavně vydržet do léta a pak tradá do
světa.
Takže ty to máš Honzo asi o poznání
lehčí?
Honza: Já to hlavně nehrotím. Před
zápichem na to mrknu a nechám to
osudu.
Takže, co byste radili současným
maturantům, jak se rozhodnout?
Honza: Největší vopruz je doprava.
Škola je v klidu. Jsme oba z Kladna, tak
nás to dojíždění dost ubíjí. Nejhorší je se
dostat do Prahy. Dál už je to v pohodě.
Kámoš, co se taky dostal na práva do
Brna, mi poradil jezdit s Eurolines. Cesta
mu trvá dvě a půl hoďky a má tam přístup na net zadáčo, tak si i někdy libuje,
že je sice zaháčkovanej v zácpě, ale zase
dodělá v klidu seminárku. Tak jsem si
taky pořídil EurolinesMax kartu
a jezdím busem.
Ty nejezdíš do Brna vlakem?
Honza: V žádným případě. Několikrát
jsem uvíznul na nádraží, protože to
má pořád nějaký zpoždění. V buse
vytáhnu noťas, seskypnu se s Niki
a protože mám nějaký menší kšeftík
na netu, tak si to během cesty vyřídím.. Sem tam samosebou něco
i do školy udělám. Vlak je sice
s ISICEM levnější, ale já sbírám body
na tý EurolinesMax kartě, a to mi dá
jednou za měsíc jízdu zadarmiko…
Ale dá se to i využít na jízdenky ven
– to jinde nedostaneš.

www.
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Vídáte se s ostatními spolužáky?
Nikola: Už moc ne. Spíš po ICQ.
Každý jsme se rozprchli někam jinam.
Hodně holek jelo dělat au pair, aby si
vylepšily jazyk. Chtěla bych se za nimi
v létě podívat. Jednu kámošku mám
v Berlíně a jednu v Londýně. Pravidelně se vídáme jen s Peťanem – ten studuje práva v Brně, tak to srovnáváme,
jak kdo na tom je. S ním právě taky
v létě jedeme na brigošku. Vypadá to,
že bychom sbírali jahody ve Francii
a až pak dozrají pomeranče a jablka, tak
bychom si zajeli vydělat do Španělska.

Nikola: No a taky ty zavazadla – dneska
už u letadel všechno platíš, ale
u Eurolines můžeš mít 2 zavazadla grátis. Já bych se teda na měsíc do jedný
tašky asi těžko vešla …
Honza: Zkrátka - když jsem to sečetl,
tak to bylo nejlepší řešení.
Tak koukám, že vy se v Evropě určitě
neztratíte. Moc vám oběma přeji,
ať vám plány vyjdou, ten první rok
úspěšně dostudujete a pak si v klidu
užijete léto. Díky za rozhovor.

Tak to vás čeká poměrně cestovatelské léto. Nechcete spíš nějakou
brigádu v Čechách?
Honza: Ani omylem. Chceme taky
během léta něco zažít a ne to celý
zabít brigádou. Koupili jsme si Eurolines Passy a s nimi můžeme třeba
chvilku sbírat jahody ve Francii, pak
zase v Německu.Tam si Niki o víkendu
pokecá s Aluš – ta dělá právě tu
au pair v Berlíně. Slíbila nám, že nás
protáhne berlínskýma klubama. Pak
zase pojedeme do Francie sesbírat
nějaký to ovoce a tak si de facto pracovně procestujeme Evropu.
Proč neletíte? Nebylo by to pohodlnější?
Nikola: No, přemýšleli jsme o tom,
ale nakonec jsme si dali pro a proti
dohromady – a ten Eurolines Pass vyšel
líp. Jednak my nechceme nic plánovat
na fix – letenku koupíš a už jí nemůžeš
změnit.
Honza: Přesně a tady máš Pass na
měsíc - asi za 4 800 korun – ale je
to jen na tobě, kdy a kam pojedeš
– zvládneme ten Berlín, Londýn
i přesuny mezi brigádama. Prostě si
představujeme, že přes tejden budeme makat, ale na víkend se vždycky
pojedeme někam kouknout.

Více článků a rozhovorů o pracovně studijních pobytech najdete na www.casopis.KamPoMaturite.cz
16.12.2008 12:01:10
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{Studium všem!
Každý má právo studovat, každý má šanci uspět.
My vám poskytneme vzdělání, ostatní záleží na vás!

Vysoká škola ekonomie a managementu realizuje vysokoškolské studijní programy
podporující získávání mezioborových znalostí a dovedností umožňujících absolventům
působit v prostředí ﬁrem a organizací v globalizované a znalostně založené ekonomice.
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Informace o studijních oborech, programech, stipendiích a podmínkách studia naleznete na
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