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ÚVOD 3

Chtěl bych být dnes studentem!

N

a vysokou školu jsem se hlásil v roce 1995. Byl jsem mladý,
plný ideálů a ekonomických vizí. Mou vysněnou školou byla
Vysoká škola ekonomická (VŠE) v Praze. Na přijímačky jsem
se učil z rukou psaných okopírovaných poznámek od starších studentů, protože tehdy žádné přípravné materiály, učebnice a přípravné kurzy neexistovaly. Jediný přípravný kurz z matematiky (ze které
jsem měl největší obavy) v té době pořádala plzeňská univerzita, ale to
bylo pro přijímačky na VŠE k ničemu. Přesto jsem se dostal hned napoprvé, i díky bonusovým bodům za dobrou maturitu, na obor mezinárodní vztahy.
V září roku 1995 jsem na vytouženou vysokou školu nastoupil a bylo
to něco. Přivítalo mne 2500 spolužáků, dojíždění mezi učebnami na Jižním městě a Žižkovem, dočasné bydlení v hotelu (protože kolej dostávali jen studenti bydlící více než 130 kilometrů od Prahy, což jsem nesplňoval) a také samostatná tvorba rozvrhu a přihlašování na zkoušky
jen přes počítač. Dnešní studenti můj povzdech nad správou studia přes
počítač už určitě nepochopí, ale tehdy čekala před počítačovou místností na VŠE, což bylo jediné místo, odkud se dalo zapsat na předměty
a zkoušky, dnem i nocí fronta studentů žádostivých někam se zapsat
a urvat místo ve zvoleném předmětu nebo termín zkoušky. Kdo přišel
pozdě, nemohl si už moc vybírat. Jen na okraj připomenu, že spousta
mých spolužáků v roce 1995 viděla počítač až tam.
V tak obrovském kolektivu se jeden musí rychle zorientovat a zakotvit, a tak jsem se přihlásil do studentské organizace AIESEC. Ta
současně fungovala jako výdělečná firma, která svůj zisk investovala
do organizování různých vzdělavacích akcí pro studenty, a tak jsme se
družili a zároveň učili základům byznysu.
V době našeho studia probíhal porevoluční ekonomický boom,
vznikalo mnoho nových firem, přicházely zahraniční podniky, existovala spousta „děr na trhu“, všichni měli velké ambice uspět a žádaný byl každý, kdo uměl alespoň nějaký cizí jazyk. Byli jsme totiž první generací porevolučních absolventů, jejichž studium bylo již čistě
ekonomické a očištěné od totalitní ideologie. Mnozí spolužáci založili
vlastní firmy, pracovali na plné úvazky od prvního ročníku a dělali
závratné kariéry ještě jako studenti. Práce a kariéra vtrhla do našeho
studijního života, který ještě ani pořádně nezačal. Právě proto někteří
studium ani nedokončili...
A JAKÉ TO MAJÍ STUDENTI DNES?
Dnes si uchazeči o studium mohou vybírat z desítek speciálních přípravných učebnic a několika typů přípravných kurzů po celé ČR podle
svého oboru. Velké univerzity, včetně VŠE, vybudovaly nové auly, kampusy a studium prvních ročníků se snaží koncentrovat do jednoho místa. Koleje zejí prázdnotou. Tytam jsou fronty na koleje, přehlašování trvalého pobytu nejlépe k tetičce do Brna. Stát vyplácí příspěvek na bydlení přímo studentům, kteří raději využívají pronájmů místo bydlení
na koleji. Ekonomická prosperita společnosti a zajištění rodiče zaručují
„studium v pohodě“, přivydělat si na brigádě může každý.
Mají tedy studenti v dnešní době nějakou nevýhodu oproti studentům z devadesátých let?
Po dlouhém přemýšlení mne napadá jediná věc. Období překotného vývoje je za námi, společnost a ekonomika se usadila, mezery na
trhu jsou zaplněny. Nastala doba standardně budovaného kariérního
postupu. Absolventů je relativní dostatek, zaměstnavatelé na ně kladou větší nároky. Šance na raketovou kariéru jsou podstatně menší.
Na závěr bych všem dnešním studentům popřál, aby krásná studentská léta prožili naplno. Aby si obor vybírali jen podle svých zájmů, protože dnes se uplatní v jakémkoli oboru, dokonce i v jiném
než vystudovali.

Jiří Kadlec
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kam po maturitě
S ohledem na tyto skutečnosti jsem se rozhodla odložit maturitní generálku na leden
příštího roku. Do té doby se vše definitivně
vyjasní. Maturitní generálka pak přinese ty
výsledky, které od ní očekáváme.
Jaké výsledky očekáváte od generálky nové
maturity?
Musím potvrdit, že maturita představuje pro
naše vzdělávání obecně kvalitativní přínos.
Maturitní generálka může odhalit případná drobná provozní rizika či některé menší
problémy. S těmi bychom si ale určitě uměli
poradit. Nějaké hlubší chyby určitě odhaleny nebudou, tím jsem si jista. Na maturitní
generálce je ale nejpodstatnější to, že maturanti dostanou unikátní možnost vyzkoušet
si vše dopředu a přesně zjistit, v čem mají
ještě rezervy. Navíc budou mít po generálce ještě dost času na to, aby nedostatky odstranili. Generálku děláme hlavně kvůli samotným žákům.
Budou změněny i termíny maturitních
zkoušek?
Školy, rodiče, žáci, ministerstvo i zákon zatím
počítají s rokem 2010. To je podle mě nejlepší
varianta – spustit státní maturitu bez odkladu, tak jak bylo naplánováno. Poslanecká sněmovna do toho svou snahou o odklad vnesla
zmatek. Teď musíme vyčkat, jak zákonodárci
rozhodnou. Ministerstvo je každopádně připraveno i na variantu jednoletého odkladu,
i když ji nepokládáme za ideální.

Ptáme se

ministryně školství!
Každý rok se ptáme ministryně školství na otázky, které by vás
mohly zajímat. Letos je celý rozhovor věnovaný nové státní maturitě, která vás čeká už letos. Rozhovor vedla Mgr. Zaoralová
z www.KamPoMaturite.cz.
Mnozí studenti mají obavy z nových státních maturitních zkoušek. Nyní byla odložena generálka nových maturit na leden
2010. Nepřináší to studentům, jejich rodičům i pedagogům nejistotu, co bude a jak
bude? Můžete stručně našim studentům
vysvětlit, proč byla generálka odložena?
Tu nejistotu do celé věci vnesli poslanci
svými pokusy o odklad zkoušky o rok až
dva. Já jsem odkladem generálky pouze vyšla vstříc školám, rodičům i žákům, kteří
se tak dostali do velmi svízelné situace. Poslanci původně měli o případném odkladu

TIP!
KPM07_03_13 Redakcni.indd 4

státní maturity rozhodnout na mimořádné
schůzi v létě. Nyní je ale zjevné, že to nestihnou dříve než v polovině září. Změnu zákona by pak ještě navíc musel schválit Senát a podepsat prezident. Přitom maturitní generálka byla plánovaná na říjen.
Pokud by se v tomto termínu generálka konala, musela bych již nyní uzavřít všechny závazné smlouvy na tisky, rozvozy atd.
Kdyby mezitím byla státní maturita odložena, došlo by k situaci, kdy by generálku absolvovali jiní žáci než ti, kteří by skutečně o rok později skládali státní maturitu.

Může se stát, že nová maturita bude ještě
posunuta na další rok a studenti absolvují
generálku na novou maturitu, aniž by tak
maturovali?
Snaha ministerstva směřuje především k tomu, aby generálku absolvovali ti, kterých se
státní maturita bude týkat.
Studenti se k maturitní zkoušce přihlašují,
nebo je to automatické, že žák 4. ročníku
bude maturovat?
Není to automatické. Žák, který chce maturovat, se přihlásí řediteli školy. Ten pak k maturitě přihlásí celou školu.
Nová maturita plánuje dvě úrovně obtížnosti. Budou mít žáci možnost výběru
úrovně?
Ano, to z toho, myslím, vyplývá.
A na závěr poslední otázka: Můžete naše
čtenáře ujistit, že nová maturitní zkouška
bude zvládnutelná pro všechny a je závěrečným krokem v jejich studiu?
Nová maturita je zvládnutelná pro všechny,
kdo se na ni budou systematicky připravovat. V tomto se nijak neliší od maturity „staré“. Přináší však zároveň řadu výhod. Maturitní vysvědčení ze všech škol budou mít
konečně srovnatelnou výpovědní hodnotu
– dnes ji nemají. A do budoucna počítáme
s tím, že se uplatní jako významné kritérium
při přijímacím řízení na vysoké školy – ani
to dnes neplatí.

připravíme vás na maturitu www.KamPoMaturite.cz/maturita/
31.8.2009 19:51:25
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kam po maturitě

K přijímacím zkouškám
vás připraví kurz
Dostat se na vysněnou vysokou školu není jen záležitostí zájmu o zvolený obor a dobrých znalostí ze střední školy. U přijímacích zkoušek se totiž velmi často testují věci, které ve středoškolských učebnicích nenajdete. Přípravu na přijímací zkoušky vám ulehčí vhodné publikace nebo
specializované přípravné kurzy.
měrně 40% zlepšení, proto lze říci, že testy nezkouší z předpokladů ke studiu, ale ze
schopnosti se připravit na tyto testy.

Řada studentů, kteří chtějí zvýšit své naděje
na přijetí k vysokoškolskému studiu, obětuje nemálo peněz a volného času o večerech
nebo víkendech na přípravných kurzech.
V posledních letech se maturanti hodně změnili. „Dřív jim stačilo dostat se na jakoukoliv
vysokou školu, která alespoň přibližně odpovídá jejich zaměření. Dnes jdou za cílem dostat se jen na konkrétní fakultu, kterou si buď
vysnili nebo na kterou je směrují jejich rodiče“, říká Jiří Kadlec, ředitel vzdělávací agentury Amos. Právě tito studenti jsou jejich nejčastějšími zákazníky. Studenti dobře vědí, že
je na střední škole nepřipravují na přijímací
zkoušky, ale na maturitu. U mnoha oborů si
musí si sami shánět nejrůznější informace,
umět si vybrat vhodnou studijní literaturu,
vyzkoušet si přijímací testy z minulých let,
soustavně projevovat zájem o zvolený obor,
sestavit si seznam přečtené literatury a napsat vlastní životopis. Všechny tyto aspekty
přípravy si mohou vyzkoušet na přípravných
kurzech, kde jim pomohou lektoři se zkušenostmi z přijímacích testů.
Nabídka je opravdu široká
Kurzů, které mají připravit na přijímací zkoušky, existuje dnes již tolik, že není problém si
nějaký najít. Jejich pořádáním se zabývají jak
komerční vzdělávací agentury, tak přímo vysoké školy. Jde tedy o to, zvolit si kurz, který
bude vyhovovat místem a termínem konání,
počtem hodin, náplní a cenou. Nejvíc kurzů
se samozřejmě koná v Praze a Brně, některé
můžete navštěvovat i v dalších univerzitních
městech - především v Olomouci, Ostravě
a v Plzni.

TIP!
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Existují kurzy, které trvají jen jedno či dvě
odpoledne, kdy se uchazeči naučí základní
postupy při přijímacích testech. Dalším typem jsou intenzivní krátkodobé kurzy, které začínají těsně - týden nebo čtrnáct dní
- před přijímacím řízením, zato je během
„horkého týdne“ navštěvujete denně. Pak
existují kurzy jedno nebo dvousemestrální.
Ty se konají většinou jednou až dvakrát měsíčně polovinu nebo celý školní rok. Některé
ve všední dny večer, pro dojíždějící studenty
o víkendu.
„Stěžejní jsou kurzy na právnické fakulty a psychologie. Jinak nabízíme kurzy na
ekonomické, lékařské, filozofické (politologie, psychologie, sociologie, žurnalistika)
a technické fakulty,“ informuje Jiří Kadlec.
„Každoročně projde našimi kurzy přes 3000
studentů.“ V poslední době se rapidně zvýšil zájem o přípravné kurzy na speciální přijímací testy, které některé fakulty používají
jednotně k výběru vhodných uchazečů.
Agentury připravují studenty na Testy studijních předpokladů Masarykovy univerzity
a Testy obecných studijních předpokladů
Národních srovnávacích zkoušek. Po absolvování těchto kurzů dosahují studenti prů-

Proč chodit
na přípravné kurzy
Smyslem přípravných kurzů je studenty připravit na přijímací zkoušky, proto se vždycky seznamte s osnovou kurzu. Kurzy jsou
pro studenty i jinak přínosné. Umožňují studentům soustavnou a pravidelnou přípravu
v průběhu školního roku v kolektivu studentů, kteří mají stejné zájmy. Odborní lektoři
mají pro studenty všechny informace o přijímacím řízení, testy z minulých let a hlavně
mohou studentům jimi zvolený obor ukázat.
Někdy má pro studenta větší význam zjistit na přípravném kurzu, že vlastně nechce
být právníkem jako jeho rodiče, než aby tuto
informaci zjistil až během pětiletého studia
na právnické fakultě. „Až deset procent studentů přechází na přípravný kurz s jiným zaměřením.“ dodává Jiří Kadlec.
Jaká je úspěšnost
přípravných kurzů?
„Některé agentury uvádějí 99%-95% úspěšnost svých kurzů, což je samozřejmě nesmysl a nezodpovědné. Naše agentura Amos
říká, že jsou naši studenti 3-4x úspěšnější
než průměrná úspěšnost oboru. Vysvětlím
to na příkladu oboru psychologie, kde je
průměrně přijatý každý 28 uchazeč. Z našich kurzů (třída má 25 studentů) se průměrně dostane 5-7 studentů na obor psychologie. Takže každý 4-5 absolvent kurzu
je úspěšný.“ vysvětluje ředitel Amosu. Většina studentů upřednostňuje přípravu pod
vedením a ve skupině stejně motivovaných
spolužáků, někteří se dokáží připravit sami
doma. Na rozdíl od předešlých studentů mohou využít přes 400 učebnic, které vyšly speciálně pro přípravu na přijímací zkoušky.

Kde hledat informace:
www.KamPoMaturite.cz – články, poradenství, učebnice, kurzy, testy
www.amos-skola.cz – vzdělávácí agentura AMOS
www.VysokeSkoly.com – kompletní adresář vysokých škol
www.VyssiOdborneSkoly.com – adresář vyšších odborných škol

učebnice na přijímací zkoušky
www.KamPoMaturite.cz/ucebnice-testy-a-knihy-k-priprave/
31.8.2009 19:52:14

pracovní příležitosti 

PŘÍPRAVNÉ KURZY NA PŘIJÍMACÍ
ZKOUŠKY NA VYSOKÉ ŠKOLY
Každý rok stoupá počet maturantů, kteří se nepřipravují na přijímací zkoušky pouze z učebnic, ale vzdělávají se v kurzech na přijímací
zkoušky pod odborným dohledem lektorů. Absolventi kurzů mají třikrát větší úspěšnost u přijímacích zkoušek než je průměr v daném
oboru. Přípravné kurzy nabízíme v Praze, Brně a Ostravě. Kurzy probíhají 1x za 14 dní v sobotu nebo každý týden ve středu od října 2009
do května 2010. Systematická příprava, přesné zacílení výuky na skutečný obsah přijímacích testů, přátelští lektoři, vyučování se studenty,
kteří se hlásí na stejný obor, vyučování v malých skupinách, podrobné osnovy kurzů, tato kritéria splňují naše přípravné kurzy.

POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA ! ROZHODNĚTE VČAS O SVÉ PŘÍPRAVĚ NA STUDIUM
PRÁVNICKÉ FAKULTY
Na kurzu se postupně seznámíte s následujícími tématy: právní logika, studijní a všeobecné předpoklady (stěžejní předměty), základy
práva a právní terminologie, dějiny. K dispozici budou varianty z přijímacích zkoušek právnických fakult (Praha, Brno, Plzeň, Olomouc)
z minulých let, které se budou neustále procvičovat, probírat a zkoušet.

PSYCHOLOGIE
Přijímací zkoušky se skládají z písemné a ústní části. Součástí písemné části je test znalostí z psychologie. Náš kurs by měl zvýšit vaši šanci
na úspěch hlavně v této části přijímacích zkoušek. Výuka bude probíhat převážně formou přednášek a testů.

STUDIUM SPOLEČENSKÝCH VĚD
Společně s lektorem proberete hlavní společenskovědní disciplíny, pomůžeme vám s orientací v odborné literatuře. Rozeberete
a vyzkoušíte si nanečisto „Rozhovor o motivaci a zájmech o studium“ a „Rozhovor o přečtené odborné i populárně-vědecké literatuře“.

EKONOMICKÉ FAKULTY
Přednášky jsou sestaveny podle pozměněné koncepce přijímacího řízení VŠE a ČZU. Studenti mají možnost konzultovat s lektory témata i problémy z vlastní přípravy či absolvovaných přijímacích testů. Velký důraz bude kladen na úspěšné zvládnutí přijímacích testů
“nanečisto” a konzultace s vyučujícím.

MEDICÍNA + FARMACIE
Cílem kurzu je příprava studentů v průběhu dvou semestrů studia přírodních věd - chemie, biologie a fyziky - na přijímací zkoušky na
lékařské fakulty, přírodovědecké fakulty se zaměřením na biologii, chemii nebo geologii a pedagogické fakulty.

POLITOLOGIE A MEZINÁRODNÍ VZTAHY
Přípravný kurz zahrnuje komplexní přípravu na přijímací zkoušky. Výuka probíhá na základě výkladu daných tématických okruhů a rozboru
základních děl politické filosofie a politické teorie.

ŽURNALISTIKA
Na kurzu se postupně seznámíte s následujícími tématy: český jazyk, česká a světová politická a mediální scéna, český a světový politický
přehled, sledování médií a vybrané kapitoly z literatury,vybrané předměty žurnalistiky, praktická žurnalistika.

POLICEJNÍ AKADEMIE
Kurz je určen všem studentům, kteří se chtějí důkladně připravit na přijímací zkoušky na Policejní akademii ČR se zaměřením na hlubší
orientaci a nalezení souvislostí v ekonomických vědách, osvojení základních pojmů a dat politických událostí.

ANGLIČTINA
Náš jednoletý kurz je určen pro všechny uchazeče o studium na vysokých školách na všech fakultách, kde je součástí přijímacího řízení
angličtina, pro maturanty, kteří se chtějí stoprocentně připravit na maturitní zkoušku.

OSP – TSP (Scio testy, MUNI testy)
Kurzy testů studijních (všeobecných) předpokladů a Scio testů zvyšují úspěšnost studentů u přijímacích testů, národně srovnávacích
zkoušek až o 40%. Lektor vysvětlí teorii a na příkladech ukáže typové řešení. Vyzkoušíte si všechny testy nanečisto. Kurzy probíhají po celý
školní rok.

Přehled všech kurzů najdete na www.KamPoMaturite.cz/pripravne-kurzy-a-nulte-rocniky/
nebo na T: 233 382 685, M: 606 411 115.
Můžete nás i osobně navštívit, poradíme vám s výběrem školy.
Najdete nás od Po do Pá 8:30-17:30 AMOS, Dukelských hrdinů 21, Praha 7.

TIP!

www.KamPoMaturite.cz/prijimaci-testy-vs-online/ – přijímací testy minulých let od desítky vysokých
škol, fakultu a oborů; www.CDstudent.cz – výukové CD s maturitními otázkami, testy, seminárkami, 4000 pomůcek;
www.KamPoMaturite.cz /ucebnice-testy-a-knihy-k-priprave/ – učebnice k maturitě a přijímacím zkouškám na
všechy obory; www.KamPoMaturite.cz/rady-clanky-poradenstvi-o-vs/ – článek o úspěšnosti u přijímaček dle oborů;
www.Amos-skola.cz – vzdělávací agentura Amos, přípravné kurzy

TIP!
KPM07_03_13 Redakcni.indd 7
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Adresář vysokých škol a fakult v České republice 2009/2010

Adresář vychází z internetového adresáře www.VysokeSkoly.com a z webových stránek jednotlivých škol. Podrobné prezentace jednotlivých škol naleznete na www.VysokeSkoly.com, kde si můžete porovnat jednotlivé školy dle zaměření a oborů! Platnost k 20. srpnu 2009.

Veřejné vysoké školy
Název - řazeno abecedně

Město

Telefon

Internet

Praha 1

257 534 205

www.amu.cz

Hudební fakulta

Praha 1

257 530 697

www.hamu.cz

Divadelní fakulta

Praha 1

221 111 066

www.damu.cz

Filmová a televizní fakulta

Praha 1

221 197 274

www.famu.cz

Akademie výtvarných umění v Praze

Praha 7

220 408 214

www.avu.cz

České vysoké učení technické v Praze

Praha 6

224 351 111

www.cvut.cz

Fakulta stavební

Praha 6

224 354 491

www.fsv.cvut.cz

Fakulta strojní

Praha 6

224 352 424

www.fs.cvut.cz

Fakulta elektrotechnická

Praha 6

224 353 903

www.fel.cvut.cz

Fakulta dopravní

Praha 1

224 359 542

www.fd.cvut.cz

Fakulta biomedicínského inženýrství

Kladno

312608277

www.fbmi.cvut.cz

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

Praha 1

222 310 277

www.fjfi.cvut.cz

Fakulta architektury

Praha 6

224 353 728

www.fa.cvut.cz

Praha 6 Suchdol

224 381 111

www.czu.cz

Provozně ekonomická fakulta

Praha 6

224 382 360

www.pef.czu.cz

Fakulta agrobiologie, potravin.
a přírod. zdrojů viz str. 21

Praha 6

224 384 585

www.af.czu.cz

Technická fakulta viz str. 21

Praha 6

224 384 216

www.tf.czu.cz

Fakulta životního prostředí viz str. 20

Praha 6

224384351

www.fzp.czu.cz

Fakulta lesnická a dřevařská

Praha 6

224 383 743

www.lf.czu.cz

Institut tropů a subtropů viz str. 20

Praha 6

224 382 164

www.itsz.czu.cz

České Budějovice

389 032 021

www.jcu.cz

Zdravotně sociální fakulta

České Budějovice

387 427 901

www.zsf.jcu.cz

Zemědělská fakulta

České Budějovice

389 032 520

www.zf.jcu.cz

Teologická fakulta

České Budějovice

389 033 504

www.tf.jcu.cz

Ekonomická fakulta

České Budějovice

387 771 111

www.ef.jcu.cz

Přírodovědecká fakulta

České Budějovice

387 772 262

www.prf.jcu.cz

Filozofická fakulta

České Budějovice

387774801

www.ff.jcu.cz

Pedagogická fakulta

České Budějovice

38 7773 040

www.pf.jcu.cz

Brno

542 591 110

www.jamu.cz

Hudební fakulta

Brno

542 321 307

www.hf.jamu.cz

Divadelní fakulta

Brno

542 321 307

www.difa.jamu.cz

Praha 1

224 491 111

www.cuni.cz

1. lékařská fakulta

Praha 2

224 961 111

www.lf1.cuni.cz

2. lékařská fakulta

Praha 5

224 431 111

www.lf2.cuni.cz

3. lékařská fakulta

Praha 10

267 102 111

www.lf3.cuni.cz

Evangelická teologická fakulta

Praha 1

221 988 215

www.etf.cuni.cz

Fakulta humanitních studií

Praha 5

251080326

www.fhs.cuni.cz

Fakulta sociálních věd

Praha 1

222 112 230

www.fsv.cuni.cz

Fakulta tělesné výchovy a sportu

Praha 6

220 172 321

www.ftvs.cuni.cz

Farmaceutická fakulta Hradec Králové

Hradec Králové

495 067 111

www.faf.cuni.cz

Filozofická fakulta

Praha 1

221 619 325

www.ff.cuni.cz

Husitská teologická fakulta

Praha 4

241 733 131

www.htf.cuni.cz

Katolická teologická fakulta

Praha 6

220 181 402

www.ktf.cuni.cz

Lékařská fakulta Hradec Králové

Hradec Králové

495 816 220

www.lfhk.cuni.cz

Lékařská fakulta Plzeň

Plzeň

377 593 432

www.lfp.cuni.cz

Matematicko-fyzikální fakulta

Praha 2

221 911 254

www.mff.cuni.cz

Pedagogická fakulta

Praha 1

221 900 263

www.pedf.cuni.cz

Právnická fakulta

Praha 1

221 005 202

www.prf.cuni.cz

Přírodovědecká fakulta

Praha 2

224 913 141

www.natur.cuni.cz

Brno

549 494 828

www.muni.cz

Lékařská fakulta

Brno

549 494 710

www.med.muni.cz

Filozofická fakulta

Brno

549 494 819

www.phil.muni.cz

Právnická fakulta

Brno

549 491 205

law.muni.cz

Fakulta sociálních studií

Brno

549 491 920

www.fss.muni.cz

Akademie múzických umění v Praze

Česká zemědělská univerzita v Praze

7HFKQLFNi
IDNXOWD

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Karlova univerzita v Praze

Masarykova univerzita v Brně

TIP!
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Přírodovědecká fakulta

Brno

549 491 405

www.sci.muni.cz

Fakulta informatiky

Brno

549 494 862

www.fi.muni.cz

Pedagogická fakulta

Brno

549 497 384

www.ped.muni.cz/wstud

Fakulta sportovních studií

Brno

549 498 619

www.fsps.muni.cz

Fakulta ekonomicko-správní

Brno

549 494 489

www.econ.muni.cz

Brno - Černá Pole

545 131 111

www.mendelu.cz

Provozně ekonomická fakulta viz str. 14

Brno

545 132 024

www.pef.mendelu.cz

Agronomická fakulta

Brno

545 133 003

www.af.mendelu.cz

Fakulta regionálního rozvoje
a mezinárodních studií

Brno

545 132 638

www.frrms.mendelu.cz

Lesnická a dřevařská fakulta

Brno

545 134 003

www.ldf.mendelu.cz

Zahradnická fakulta viz str. 23

Lednice na Moravě

519 367 255

www.zf.mendelu.cz

Ostrava

596 160 151

www.osu.cz

Fakulta zdravotnických studií

Ostrava 3

596 983 092

zsf.osu.cz

Fakulta sociálních studií

Ostrava

597091633

fss.osu.cz

Filozofická fakulta

Ostrava 1

596 160 411

ff.osu.cz

Přírodovědecká fakulta

Ostrava

596 160 211

prf.osu.cz

Pedagogická fakulta

Ostrava

597 460 650

www.pdf.osu.cz

Fakulta umění

Ostrava

597460 636

www.fu.osu.cz

Opava

553 684 111

www.slu.cz

Filozoficko-přírodovědecká fakulta

Opava

553 684 245

www.fpf.slu.cz

Obchodně podnikatelská fakulta

Karviná

596 398 238

www.opf.slu.cz

Fakulta veřejných politik

Opava

553 684 111

www.fvp.slu.cz

Matematický ústav

Opava

553 684 680

www.math.slu.cz

Liberec

485 351 111

www.vslib.cz

Fakulta strojní

Liberec

485 353 236

www.fs.vslib.cz

Fakulta mechatroniky

Liberec

485 353 429

www.fm.vslib.cz

Hospodářská fakulta

Liberec

485 353 425

www.hf.vslib.cz

Fakulta textilní

Liberec

485 353 239

www.ft.vslib.cz

Fakulta pedagogická

Liberec

485 352 402

www.fp.vslib.cz

Fakulta umění a architektury

Liberec

485 353 506

aa.vslib.cz

Hradec Králové

493 332 508

www.uhk.cz

Pedagogická fakulta

Hradec Králové

493 331 147

www.uhk.cz/pdf/

Fakulta humanitních studií

Hradec Králové

493 332 433

www.uhk.cz/fhs/

Fakulta informatiky a managementu

Hradec Králové

493 331 223

www.uhk.cz/fim

Ústí nad Labem

475 282 111

www.ujep.cz

Fakulta pedagogická viz str. 17

Ústí nad Labem

475 282 111

www.pf.ujep.cz

Fakulta sociálně ekonomická

Ústí nad Labem

475 284 608

www.fse.ujep.cz

Fakulta životního prostředí

Ústí nad Labem

475 601 149

www.fzp.ujep.cz

Fakulta umění a designu

Ústí nad Labem

475 285 128

www.fuud.ujep.cz

Fakulta přírodovědecká

Ústí nad Labem

475 283 182

www.sci.ujep.cz

Filozofická fakulta

Ústí nad Labem

475 283 166

www.ff.ujep.cz

Fakulta výrobních technologií
a managementu

Ústí nad Labem

475 285 511

www.fvtm.ujep.cz

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

Ostravská univerzita v Ostravě

Slezská univerzita v Opavě

Technická univerzita v Liberci

Univerzita Hradec Králové

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Univerzita Palackého v Olomouci

Olomouc

585 631 111

www.upol.cz

Lékařská fakulta

Olomouc 1

585 63 5010

www.lf.upol.cz

Fakulta zdravotnických věd

Olomouc

585 631 111

www.fzv.upol.cz

Filozofická fakulta

Olomouc 1

585 633 036

www.ff.upol.cz

Právnická fakulta

Olomouc 2

585 637 510

www.pf.upol.cz

Cyrilometodějská teologická fakulta

Olomouc 1

585 637 010

www.cmtf.upol.cz

Přírodovědecká fakulta

Olomouc 1

585 634 010

www.prf.upol.cz

Pedagogická fakulta

Olomouc 2

585 635 010

www.pdf.upol.cz

Fakulta tělesné kultury

Olomouc 9

585 636 012

www.ftk.upol.cz

Pardubice

466 036 111

www.upce.cz

Fakulta filozofická

Pardubice

466 036 226

www.upce.cz/fakulty/ff

Fakulta restaurování

Litomyšl

466 036 590

www.upce.cz/fakulty/fr

Fakulta chemicko-technologická

Pardubice

466 037 294

www.upce.cz/fakulty/fcht/

Fakulta ekonomicko-správní

Pardubice

466 036 023

www.upce.cz/fakulty/fes

Dopravní fakulta Jana Pernera

Pardubice

466 036 096

www.upce.cz/fakulty/dfjp/

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Pardubice

466 036 095

www.upce.cz/fakulty/ui

Fakulta zdravotnických studií

Pardubice

466 670 550

www.upce.cz/fakulty/fzs/

Univerzita Pardubice

TIP!
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Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

viz. str. 22

Zlín

576 031 111

www.utb.cz

Fakulta technologická

Zlín

577 210 722

www.ft.utb.cz

Fakulta aplikované informatiky

Zlín

576031580

www.fai.utb.cz

Fakulta managementu a ekonomiky

Zlín

576 032 312

www.fame.utb.cz

Fakulta humanitních studií

Zlín

576031111

www.fhs.utb.cz

Fakulta multimediálních komunikací

Zlín

576 034 210

www.fmk.utb.cz

Brno

541 561 111

www.vfu.cz

Fakulta veterinárního lékařství

Brno

541 562 442

www.fvl.vfu.cz

Fakulta veterinární hygieny a ekologie

Brno

541 562 797

www.fvhe.vfu.cz

Farmaceutická fakulta

Brno

541 562 801

www.faf.vfu.cz

Ostrava

597 325 278

www.vsb.cz

Fakulta stavební

Ostrava

597 321 320

www.fast.vsb.cz

Fakulta bezpečnostního inženýrství
viz str. 22

Ostrava

597 322 810

www.fbi.vsb.cz

Fakulta strojní

Ostrava

597 323 108

www.fs.vsb.cz

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Ostrava

597 323 145

www.fei.vsb.cz

Hornicko-geologická fakulta

Ostrava

597 325 576

www.hgf.vsb.cz

Fakulta metalurgie a materiálového
inženýrství

Ostrava

597 325 552

www.fmmi.vsb.cz

Ekonomická fakulta

Ostrava 1

597 322 331

www.ekf.vsb.cz

Praha 3 - Žižkov

224 095 111

www.vse.cz

Fakulta financí a účetnictví

Praha 3 - Žižkov

224 095 118

www.f1.vse.cz

Fakulta mezinárodních vztahů

Praha 3 - Žižkov

224 095 242

www.fmv.vse.cz

Fakulta podnikohospodářská

Praha 3 - Žižkov

224 095 380

www.fph.vse.cz

Fakulta informatiky a statistiky

Praha 3 - Žižkov

224 095 441

www.fis.vse.cz

Fakulta národohospodářská

Praha 3 - Žižkov

224 095 540

www.fnh.vse.cz

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci

Jindřichův Hradec

384 417 273

www.fm.vse.cz

Praha 6

220 444 144

www.vscht.cz

Fakulta chemické technologie

Praha 6

224 353 829

www.vscht.cz

Fakulta technologie ochrany prostředí

Praha 6

220 444 060

www.vscht.cz

Fakulta potravinářské a biochemické
technologie

Praha 6

224 353 829

www.vscht.cz

Fakulta chemicko-inženýrská

Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Praha 6

224 353 829

www.vscht.cz

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Jihlava

567 141 181

www.vspji.cz

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Praha 1

251 098 232

www.vsup.cz

Vysoké učení technické v Brně

Brno

541 145 201

www.vutbr.cz

Fakulta stavební

Brno

541 147 111

www.fce.vutbr.cz

Fakulta strojního inženýrství

Brno

541 142 135

www.fme.vutbr.cz

Fakulta elektrotechniky a komunikačních
technologií

Brno

541 146 340

www.feec.vutbr.cz

Fakulta informačních technologií

Brno

541 141 145

www.fit.vutbr.cz

Fakulta chemická

Brno

541 149 358

www.fch.vutbr.cz

Fakulta architektury

Brno

542 146 620

www.fa.vutbr.cz

Fakulta výtvarných umění

Brno

541 146 803

www.ffa.vutbr.cz

Fakulta podnikatelská

Brno

541 142 648

www.fbm.vutbr.cz

České Budějovice

387 842 144

www.vstecb.cz

Vysoká škola technická a ekonomická

viz str. 21

Západočeská univerzita v Plzni viz str. 19

Plzeň

377 631 111

www.zcu.cz

Fakulta strojní

Plzeň

377 638 010

www.fst.zcu.cz

Fakulta elektrotechnická

Plzeň

377 634 013

www.fel.zcu.cz

Fakulta právnická

Plzeň

377637680

www.fpr.zcu.cz

Fakulta filozofická

Plzeň

377635010

www.ff.zcu.cz

Fakulta pedagogická

Plzeň

377636010

www.pef.zcu.cz

Fakulta ekonomická

Cheb 1

377 633 010

www.fek.zcu.cz

Ústav umění a designu viz str. 18

Plzeň

377 636 710

www.uud.zcu.cz

Fakulta aplikovaných věd

Plzeň

377 632 010

www.fav.zcu.cz

Policejní akademie České Republiky

Praha 4

241 714 585

www.polac.cz

Univerzita obrany v Brně

Brno

973 442 554

www.unob.cz

Fakulta ekonomiky a managementu

Brno

973 443 705

fem.unob.cz

Fakulta vojenských technologií

Brno

973442534

www.unob.cz

Fakulta vojenského zdravotnictví

Hradec Králové

973 253 160

www.pmfhk.cz

Státní vysoké školy

TIP!
KPM07_03_13 Redakcni.indd 10
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Soukromé vysoké školy
Academia Rerum Civilium - VŠ politických a společenských věd

Kolín

321 734 711

www.vspsv.cz

AKCENT College s.r.o.,

Praha

261 109 234

www.akcentcollege.cz

Akademie STING, o.p.s.

Brno

541 220 334

www.sting.cz

Anglo-americká vysoká škola, o.p.s.

Praha 1

257 530 202

www.aauni.edu

Brno

545 242 583

www.bibs.cz

Bankovní institut
vysoká škola a.s.
viz str. 25

Praha 7

233 074 547

www.bivs.cz

CEVRO Institut vysoká škola

Praha 1

224 237 769

www.cevroinstitut.cz

Czech Management Institute Praha

Praha 2

224 920 088

www.esma.cz

Evropský polytechnický institut, s.r.o.

Kunovice

572 433 653

www.vos.cz/vysoka

Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku

Písek

382 264 212

www.filmovka.cz

Institut Franka Dysona - realitní vysoká škola

Brno

548 213 975

www.fdyson.cz

Literární akademie Josefa Škvoreckého

Praha 4

272 773 045

www.lit-akad.cz

Praha 10

274 815 044

www.mup.cz

Mezinárodní baptistický teologický seminář

Praha 6

296 392 377

www.ibts.cz

Mezinárodní pražská univerzita

Praha 6

251 625 126

www.mpu-prague.cz

Moravská vysoká škola Olomouc

Olomouc

587 331 822

www.mvso.cz

Praha 1

545 124 614

www.newtoncollege.cz

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

Praha 4

272 937 714

www.viap.cz

Pražský technologický institut, o.p.s.

Praha 4

272 765 276

www.pti.cz

Rašínova vysoká škola

Brno

541 632 517

www.ravys.cz

Soukromá vysoká škola ekonomická, s. r. o.

Znojmo

530 504 066

www.svse.cz

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

Praha 8

284 841 027

www.svses.cz

Středočeský vysokoškolský institut, s.r.o.

Kladno

312 663 822

www.svikladno.cz

ŠKODA AUTO a.s. vysoká škola

Mladá Boleslav

326 706 230

www.savs.cz

Unicorn College, s.r.o.

Praha 3

271 097 111

www.unicorncollege.cz

Praha 2

224 221 281

www.unyp.cz

Praha 3

267 199 012

www.vsjak.cz

Vysoká škola aplikovaného práva, s.r.o.

Praha 11

272 931 435

www.vsap.cz

Vysoká škola aplikovaných ekonomických studií

České Budějovice

387 318 632

www.vscb.cz

Vysoká škola cestovního ruchu a teritoriálních studií

Praha 7

222 782 007

www.vscrts.cz

Vysoká škola cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství

Praha 1

224 142 685

www.vscrhl.cz

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

Ústí n. Labem

841 133 166

www.vsem.cz

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

České Budějovice

386 116 815

www.vsers.cz

Praha 5

210 088 870

www.vsfs.cz

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

Praha 8

283 101 120

www.vsh.cz

Vysoká škola Karla Engliše v Brně, a.s.

Brno

543 254 856

www.vske.cz

Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s.

Karlovy Vary

353 226 154

www.vskv.cz

Vysoká škola logistiky

Přerov

581 701 445

www.vslg.cz

Praha 5

251 512 231

www.vsmie.cz

B. I. B. S., a. s.
Brno International
Business School
viz str. 29

Metropolitní univerzita
Praha, o.p.s.
viz str. 28

NEWTON College
viz str. 29

University of New York
in Prague, s.r.o.
viz str. 30

Univerzita Jana Amose
Komenského, s. r. o.
viz str. 43

Vysoká škola finanční
a správní, o.p.s.
viz str. 24

Vysoká škola manažerské
informatiky a ekonomiky
viz s. 33

TIP!
KPM07_03_13 Redakcni.indd 11

Poradíme, jak se dostat na humanitní obory
www.KamPoMaturite.cz/jak-se-dostat-na-vysokou-skolu/
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Praha 5

241 482 427

www.vip-vs.cz

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

Brno

547 21 82 47

www.hotskolabrno.cz

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.

Praha 1

224 076 337

www.vso-praha.cz

Vysoká škola podnikání, a.s.

Ostrava

595 228 120

www.vsp.cz

Vysoká škola regionálního rozvoje

Praha 17

235 322 762

www.vsrr.cz

Vysoká škola sociálně-správní

Havířov

596 411 343

www.vsss.cz

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra

Praha 14

281 932 013

www.vstvs.palestra.cz

Vysoká škola v Plzni, o.p.s.

Plzeň

377 534 450

www.vsplzen.cz

Vysoká škola zdravotnická

Praha 5

257 316 787

www.vzsp5.cz

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Třebíč

568 850 047

www.zmvs.cz

Vysoká škola mezinárodních
a veřejných vztahů
viz str. 34

Zahraniční vysoké školy
Vysoké školy zde uvedené mají některé programy akreditované pouze v zahraničí, např. v USA, Británii, Švýcarsko, Rusko. Ne u MŠMT ČR.
Vysoké školy označené * nabízí i studijní programy akreditované MŠMT ČR. Proto je najde i v seznamu soukormé vysoké školy.
Anglo-americká vysoká škola, o.p.s. *

Praha 1

257 530 202

www.aauni.edu

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

Brno

545 242 583

www.bibs.cz

Prague College

Praha 2

222 722 544

www.praguecollege.cz

Praha 2

224 221 281

www.unyp.cz

Praha 1

224872485

www.unva.cz

Newport International University

Ostrava

596 113 470

www.newportu.cz

Mezinárodní institut podnikatelství a práva

Praha 4

261227065

www.mipp.cz

University of New York in Prague, s.r.o.
University of Northern
Virginia - Prague
viz str. 32

viz str. 30

Angličtina v Anglii
Jediná cesta, jak se opravdu naučit anglicky

MLUVIT budete mnohem dřív a se správným přízvukem
ZAŽIJETE spoustu zábavy a získáte spoustu přátel
VYZKOUŠÍTE si samostatnost a zodpovědnost

BEET je jedna z nejkvalitnějších jazykových škol v Anglii
BEET má výbornou atmosféru a učitele, se kterými se
budete bavit
BEET vás perfektně připraví na testy i na praktické
používání angličtiny

www.Anglictina-v-Anglii.cz
Napište si o detailní informační brožuru zdarma!

TIP!
KPM07_03_13 Redakcni.indd 12

Poradíme, jak se dostat na policejní akademii
www.KamPoMaturite.cz/jak-se-dostat-na-vysokou-skolu/
31.8.2009 19:54:59
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N

KNIHY K PŘÍPRAVĚ NA MATURITU A PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

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 pomohou s výběrem naši vzdělávací poradci a doporučit nejvhodnější literaturu pro vaše
studium. Nově jsme rozšířili nabídku jazykových učebnic, programů a slovníků.
Většinu učebnic nabízíme pro studenty se slevou 10% až 40% a 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. 10. 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

TIP!
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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

Poradíme, jak se udělat Testy studijních předpokladů a NSZ OSP
www.KamPoMaturite.cz/jak-se-dostat-na-vysokou-skolu/
31.8.2009 19:55:39
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VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY

Partner sekce: Ústav umění a designu ZČU v Plzni

Kam po maturitě: na veřejnou vysokou!
Veřejné vysoké školy mají jednu velkou výhodu, nemusíte za ně platit školné. Většina veřejných vysokých škol uzavírá možnost přihlášek
koncem února. Naštěstí už některé veřejné vysoké školy pochopily, že se studenti rozhodují
později a začaly prodlužovat termíny přihlášek. Představíme Vám zde hned několik veřejných vysokých škol, kde se můžete dodatečně
přihlásit. Ostatní školy s pozdějšími termíny
přihlášení najdete na www.KamPoMaturite.
cz. Podrobný přehled veřejných vysokých škol
najdete na www.VysokeSkoly.com.

PROČ STUDOVAT
NA VEŘEJNÝCH VYSOKÝCH
ŠKOLÁCH A UNIVERZITÁCH
VÝHODY:
Nejvyšší možné vzdělání vám umožní lepší uplatnění, vyšší výdělky a nejmenší riziko
nezaměstnanosti. Můžete si vybrat mezi bakalářským a magisterským studiem. Rozšířenější bakalářské studium poskytuje výhodu kratšího tříletého studia, je ukončené
vysokoškolským titulem Bc. Po jeho absolvo-

vání máte možnost změnit obor, fakultu nebo
i školu pro případné navazující magisterské
studium. Dlouhé prázdniny, studentský život
a šest let studia bez školného.
NEVÝHODY:
Několik let intenzivního studia, obtížné zkouškové období, výdaje za studijní materiály
a omezené možnosti výdělku. U velkých oborů budete studovat ve velkých skupinách a při
zápisu na některé žádané předměty svádíte
souboje s ostatními.

DOBRÝ TIP PRO VÁS !

Připravujte se na přijímací zkoušky během celého školního roku v ročním přípravném kurzu – nultém ročníku.
Výhody: průběžná příprava, ve skupině stejně motivovaných spolužáků, odborné vedení příjemnými lektory, vyzkoušení přijímacích testů z minulých let.
Připravíme vás na Práva, Medicínu, Filozofické, Ekonomické, Přírodovědné fakulty, Národně srovnávací zkoušky OSP, ZSV, Masarykovu univerzitu TSP, Policejní
akademii, Psychologii, Politologii, Žurnalistiku, Angličtinu a Matematiku VŠE. Více na www.kampomaturite.cz/pripravne-kurzy-a-nulte-rocniky/.

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:

• 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)

Studijní program Ekonomika a management

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 do 10. 3. 2010.
Dny otevřených dveří:
8.1., 22. 1. a 12. 2. 2010, vždy se zahájením ve 13.00
v posluchárně Q01.
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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 2010
Formy vysokoškolského 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. Aplikovaná fyzika
3. 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. Matematické metody informační
bezpečnosti
4. Matematika 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
– Diskrétní 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 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

Obory navazujícího magisterského
studijního programu Učitelství pro
základní školy
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 do bakalářských studijních programů. 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 své schopnosti v prvním ročníku ověřili a o úspěšné studium na fakultě se pokusili.
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Partner sekce: Ústav umění a designu ZČU v Plzni

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

Nechceme měnit Vás, chceme Vám
pomoci změnit Vaše budoucí příležitosti!

Filozofická fakulta

Pedagogická fakulta

• Bc. Technická podpora humanitních věd:
Počítačová podpora v archivnictví, Počítačová
podpora v archeologii, Filozofie: Filozofie
a společenské vědy, Sociologie: Sociologie
obecná a empirická, Politologie: Politologie,
Historické vědy: Archeologie, Archivnictvíhistorie, Prezentace a ochrana kulturního
dědictví
• NMgr. Politologie: Politologie - africká
studia, Politologie - latinskoamerická studia,
Historické vědy: Historie, Archeologie
• Ph.D. Historické vědy: České
a československé dějiny

• Bc. Aplikovaná matematika: Finanční
a pojistná matematika, Biologie: Systematická
biologie a ekologie, Fyzika: Fyzikálně-technická
měření a výpočetní technika, Sociální politika
a sociální práce: Sociální práce, Sociální
a charitativní práce, Sociální práce ve veřejné
správě, Sociální práce s osobami se sníženou
soběstačností, Mediální a komunikační
studia: Jazyková a literární kultura, Literární
dokumentaristika a čtenářství, 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, Speciálně pedagogická
péče o osoby s poruchami komunikace,

www.uhk.cz/ff

Fakulta
informatiky
a managementu
www.uhk.cz/fim

• Bc. Aplikovaná informatika: Aplikovaná
informatika, Ekonomika a management:
Finanční management, Management
cestovního ruchu, Sportovní management,
Systémové inženýrství a informatika:
Informační management
• Mgr. Systémové inženýrství a informatika:
Informační management
• NMgr. Aplikovaná informatika: Aplikovaná
informatika, Systémové inženýrství
a informatika: Informační management
• Ph.D. Systémové inženýrství a informatika:
Informační a znalostní management
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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,
Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání,
Hra na nástroj a sólový zpěv 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, 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
s 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 základní školy
• 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,
Předškolní a mimoškolní pedagogika:
Pedagogika předškolního věku
• Ph.D. Specializace v pedagogice: Teorie
vzdělávání ve fyzice, Informační a komunikační
technologie ve vzdělávání
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Vysoké učení technické v Brně
TECHNICKÉ • EKONOMICKÉ • PŘÍRODOVĚDECKÉ • UMĚLECKÉ OBORY

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

• Bakalářské (Bc.), magisterské (Ing., Ing. arch., MgA.), doktorské (Ph.D.), MBA studium
• Studium v zahraničí na partnerských univerzitách po celém světě
• Možnost zapojení do významných projektů
• Světově vybavené laboratoře
• Výběr z více než 40 sportovních specializací v průběhu studia
• Moderní koleje vybavené internetem
Podrobnosti o oborech, dnech otevřených dveří a přijímacích zkouškách hledejte
na internetových stránkách jednotlivých fakult nebo na www.vutbr.cz.
FAKULTA ARCHITEKTURY
FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
FAKULTA STAVEBNÍ
FAKULTA PODNIKATELSKÁ
FAKULTA CHEMICKÁ
FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ
FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ
ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ

www.fa.vutbr.cz
ww.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
www.usi.vutbr.cz

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická

Nejen chemii! S námi můžete studovat to, co Vás zajímá!
Volitelnými předměty značně přesahujeme nabídku studia chemie (potraviny, mikrobiologie, molekulární genetika,
kosmetika, ochrana životního prostředí, koloristika a kolorimetrie, fotografické procesy, polygrafie, moderní materiály
a technologie jejich výroby, elektrotechnika a měřicí technika, technické kreslení a pod.) Stačí si jen vybrat!

Obory tříletého
bakalářského studia:
Adresa:
Purkyňova 464/118
612 00 Brno
Telefon: 541 149 357-9
E-mail: studijni@fch.vutbr.cz
www.fch.vutbr.cz

Nabízíme také:

• Chemie, technologie

• možnost studia v zahraničí,
• mimořádná stipendia a stipendijní

• Chemie a technologie

• dostatečnou kapacitu ubytování

a vlastnosti materiálů,
ochrany životního
prostředí,

• Spotřební chemie,
• Biotechnologie,
• Potravinářská chemie,
• Krizové řízení a ochrana
obyvatelstva.

programy,

na kolejích VUT v Brně,

• pro šikovnější z Vás přijetí bez
přijímacích zkoušek,

• výuku ve zcela novém komplexu
moderně vybavených laboratoří,

• samozřejmou možnost pokračování

v navazujícím magisterském a doktorském
studiu ve stejném nebo i jiném oboru.

Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem je již přes padesát let
pedagogickým, vědeckým a kulturním centrem regionu. Fakulta jako největší součást
Univerzity J. E. Purkyně byla dokonce jejím základním kamenem a dala vzniknout dalším
fakultám ústecké univerzity, což lze považovat za záruky stability a kvality zázemí.
Adresa:
České mládeže 8 ,
400 96 Ústí nad Labem
Telefon:
475 283 163
E-mail:
jana.blahova@ujep.cz
www.pf.ujep.cz
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● Fakulta připravuje studenty na budoucí učitelská a neučitelská povolání. Ve svých prostorách, kolejích

a sportovních halách poskytuje zázemí pro 4000 studentů, z nichž 70% studuje v presenční formě studia.
Jejich profesní přípravu zajišťuje 11 kateder, 4 centra a 1 oddělení.
● Zázemí fakulty nabízí pro výuku učebny vybavené nejmodernější technikou, včetně několika desítek

multimediálních tabulí. Tyto slouží nejen k oživení kurzů, ale také k přípravě na práci budoucích pedagogů
s moderním vybavením základních a středních škol, které má potenciál stát se v budoucnu standardním
zařízením školní třídy.
● Cílem pedagogické fakulty je vychovat ze svých studentů sebevědomé profesionály nejen pro výkon

učitelské profese. Vždyť právě zvládnutí mezilidské komunikace, které je nezbytnou kompetencí dobrého učitele,
je oceňováno snad ve všech oborech lidské činnosti.
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Partner sekce: Ústav umění a designu ZČU v Plzni

Ústav umění a designu Západočeské univerzity v Plzni
Adresa: Univerzitní 22, 306 14 Plzeň
Telefon: 377 636 710 (přijímací zkoušky), 377 636 707 (vnější vztahy)
E-mail: uud@uud.zcu.cz www.uud.zcu.cz

•

Ústav umění a designu (UUD) Západočeské univerzity v Plzni je v současné době jednou z nejmladších
uměleckých vysokých škol v České republice. Ústav vznikl 1. dubna 2004 a jeho posláním je získat postavení
přední specializované vzdělávací instituce v oblasti výtvarného umění a designu v České republice a vytvořit
podmínky pro vznik Fakulty umění a designu na Západočeské univerzitě v Plzni (ZČU).
Ústav se zaměřuje na užité umění a design, jeho specifikem
je úzká spolupráce s ostatními fakultami Západočeské univerzity
a důraz na interdisciplinaritu a internacionalitu.
Na UUD působí řada významných českých umělců, jejichž renomé
v oblasti výtvarného umění a designu přesahuje hranice České republiky,
např. doc. Josef Mištera (ilustrace), akad. mal. Mikoláš Axmann (grafické
techniky), prof. Jiří Beránek (sochařství), prof. Július Gajdoš (scénické umění),
prof. Boris Jirků (figurální kresba), doc. MgA. Irena Jůzová (intermediální
umění), doc. Jiří Kornatovský (kresba a grafika), doc. Helena Krbcová
(fashion design), prof. Adéla Matasová (intermediální a prostorová tvorba),
prof. Vratislav Karel Novák (design kovu a šperku), prof. Václav Šerák
(keramický design), doc. Dušan Zahoranský (intermediální umění),
prof. Zdeněk Ziegler (grafický design) a mnoho dalších.
Další rozvoj UUD je spojen s dislokací do prostor nové, moderní a pro
potřeby umělecké školy lépe vyhovující budovy, která v dohledné době
vyroste v prostorách univerzitního areálu ZČU (viz obrázek).

AKTIVITY V OBLASTI CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
A PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Současné studijní
programy a obory:

ArtCamp – Mezinárodní letní škola umění (www.uud.zcu.cz/artcamp)
Mezi dlouhodobé priority a cíle UUD patří rozvoj mezinárodních aktivit a zprostředkování kontaktu
s uměním pro širokou veřejnost. Na podporu těchto cílů vznikl projekt mezinárodní letní školy umění
ArtCamp, který probíhá každoročně od roku 2005 a to vždy poslední tři týdny v červenci.
Účastníci letní školy umění si podle svého zájmu a zaměření mohou vybrat ze široké nabídky výtvarných
kurzů v délce jeden až dva týdny. Kurzy vedou kromě umělců z UUD i další umělci ze zahraničí. Kurzy
jsou určeny pro začátečníky i pokročilé a jsou vhodné i jako příprava na přijímací zkoušky na vysoké školy
s uměleckým zaměřením. Každý účastník navíc získá certifikát potvrzující absolvování daného kurzu či kurzů.

VÝTVARNÁ UMĚNÍ
Ilustrace a grafika (BcA.)
Specializace:
• Mediální a didaktická ilustrace
• Grafický design
• Knižní vazba
Intermediální tvorba (MgA.)

Umělecké kurzy pro veřejnost a příprava k VŠ studiu umění a designu
(www.uud.zcu.cz/celoziv_vzd.php)
UUD nabízí umělecké kurzy vhodné nejen pro uchazeče o studium na uměleckých VŠ, ale i pro širokou
veřejnost se zájmem o umění. Studium je zpoplatněno, zájemci neskládají přijímací zkoušky, rozhodující je
včasné zaplacení a kapacita jednotlivých kurzů. Je možné si vybrat jeden nebo více kurzů u nichž lze využít
nárok na slevu (detailní informace viz WWW). Absolventi kurzů obdrží osvědčení o absolvování. V případě
budoucího přijetí do řádného studia na UUD je možné si za dodržení stanovených podmínek a Studijního
a zkušebního řádu ZČU zažádat o uznání absolvovaných kurzů.

Sochařství (MgA.)

DESIGN
Design (BcA.)
Specializace:
• Produktový design
• Průmyslový design
Design kovu a šperku (BcA.)

Kurzy figurální kresby a malby prof. Borise Jirků
Kurzy se konají každý semestr. Náplní je kresba a malba figury podle živého modelu v životní velikosti.
Kurzy rozvíjí kresebné a malebné dovednosti použitelné a potřebné pro jakýkoliv obor výtvarného umění,
současně rozvíjí tvarovou zásobu a schopnost vnímat tvarové a prostorové vztahy.

Fashion design (BcA.)
Keramický design (BcA.)
Multimediální design (BcA.)
Specializace:
• Multimédia
• Prostorová tvorba

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ UUD se koná každoročně poslední pátek
v měsíci říjnu – informace viz www.uud.zcu.cz.

Sochařství (BcA.)
Design kovu a šperku (MgA.)

Termín pro podání přihlášek do bakalářského studia je konec listopadu a talentové přijímací zkoušky
se konají v prvním lednovém týdnu.

Fashion design (MgA.)

Termín pro podání přihlášek do navazujícího magisterského studia a předložení výtvarných prací
je konec dubna.

Ilustrace a grafický design (MgA.)
Specializace:
• Ilustrace
• Grafický design

Banner_casopis_1
18.11.2008
Keramický design
(MgA.)

18:24

UUD dále uskutečňuje i množství dalších aktivit v oblasti celoživotního vzdělávání a přípravy na přijímací
zkoušky jako je Mezinárodní letní škola umění ArtCamp, Kurzy figurální kresby a malby prof. Borise Jirků
1
aPage
další umělecké
kurzy pro veřejnost.
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Západočeská univerzita v Plzni
Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) na osmi fakultách a dvou ústavech:

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

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

Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice
FES nabízí:
• bakalářské (Bc.), magisterské (Ing.)
a doktorské (Ph.D.) studium v patnácti
oborech

Adresa:
Studentská 95
532 10 Pardubice
elektronická přihláška: ANO
Telefon: 466036454
E-mail: ipc@upce.cz
www.uni-pardubice.cz

• studium v zahraničí
• možnost zapojení se do významných
projektů

• moderně vybavený univerzitní kampus
nedaleko centra stotisícového města,
vyhlášeného dobrým perníkem, prvoligovým
hokejem, dostihovým a dalšími sporty

• bohaté možnosti sportovního i kulturního
života studentů v kombinaci s kvalitními
a náročnými studijními programy

Realizované studijní obory:
• Veřejná ekonomika a správa
• Ekonomika pro kriminalisty
• Ekonomika a celní správa
• Management podniku
• Management ochrany podniku a společnosti
• Ekonomika a provoz podniku
• Informatika ve veřejné správě
• Regionální a informační management
• Informační a bezpečnostní systémy
• Ekonomika veřejného sektoru
• Regionální rozvoj
• Pojistné inženýrství
• Regionální a veřejná ekonomie
• Management

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)
• FYZIOTERAPIE (prezenční studium)

Adresa:
tř. Svobody 8
771 40 Olomouc 1
El. přihl.: ANO
studijní oddělení
FZV UP v Olomouci
E-mail:
alena.cholinska@upol.cz
Banner_casopis_2
18.11.2008
www.fzv.upol.cz

• ZDRAVOTNÍ LABORANT (prezenční studium)
• nový vysoce moderní a prestižní obor RADIOLOGICKÝ ASISTENT prezenční i kombinované 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.
18:25 Page 1
Více informací o nabídce studijních oborů najdete na www.upol.cz/fakulty/fzv/informace-o-studiu
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Partner sekce: Ústav umění a designu ZČU v Plzni

Institut tropů a subtropů ČZU v Praze
ITS nabízí v rámci studijního programu Zemědělská
specializace v roce 2010/2011 tyto studijní obory:
BAKALÁŘSKÉ STUDIUM (3 ROKY, V ČESKÉM JAZYCE):
• Zemědělství tropů a subtropů
• Trvale udržitelný rozvoj tropů a subtropů
Adresa:
Kamýcká 129,
165 21 Praha 6 – Suchdol
Telefon:
224 382 164
E-mail: silberova@its.czu.cz
papirnik@its.czu.cz
www.its.czu.cz

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM
(2 ROKY, V ANGLICKÉM JAZYCE):
• Trvale udržitelný rozvoj venkova tropů a subtropů
• Mezinárodní ekonomický rozvoj
• Management volně žijících zvířat a jejich chovů
v tropech a subtropech
• Tropické lesnictví a agrolesnictví
• Rostlinná produkce a agroekologie tropických plodin
• Živočišná produkce a potravinářství v tropech
a subtropech
DOKTORSKÉ STUDIUM (3 ROKY, V ČESKÉM JAZYCE):
• Zemědělství tropů a subtropů

Dny otevřených dveří na ITS:
29.–30. 1. 2010
Termín pro podání přihlášky
ke studiu: 31. 3. 2010
Elektronické přihlášky:
http://prijimacky.czu.cz
Přijímací zkoušky do
bakalářského studia:
7.–10. 6. 2010

Staňte se našimi kolegy při řešení problémů současného světa.
Získejte praktické zkušenosti při zpracovávání své závěrečné
práce v rámci účasti na rozvojovém či výzkumném projektu
v oblasti tropů a subtropů, nebo v rámci spolupráce
s výzkumnými ústavy, zoologickými a botanickými
zahradami, národními parky či nevládními organizacemi
v České republice i zahraničí.
Využijte možnosti studia až dvou semestrů na zahraničních
univerzitách EU a vybraných zemích třetího světa.

Fakulta životního prostředí ČZU v Praze
Fakulta životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze otevírá
v akademickém roce 2010/2011 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

Banner_casopis_1

18.11.2008

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

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM
STUDIJNÍ PROGRAMY:

INŽENÝRSKÁ EKOLOGIE
- studijní obory: Aplikovaná ekologie, Ochrana přírody, Nature Conservation (AJ)
KRAJINNÉ INŽENÝRSTVÍ
- studijní obory: Krajinné inženýrství, Regionální environmentální správa
Environmentální modelování, Environmental Modeling (AJ),
Krajinné a pozemkové úpravy, Land and Water Management (AJ)
Podrobnější informace na www.fzp.czu.cz
18:24
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Technická fakulta ČZU v Praze

7HFKQLFNi
IDNXOWD
Adresa:
Kamýcká 129,
165 21 Praha 6 – Suchdol
Elektronická přihláška: 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:
• Zemědělská technika
• Silniční a městská automobilová doprava
• Technika a technologie zpracování odpadů
• Technologická zařízení staveb
• Obchod a podnikání s technikou
• Informační a řídicí technika v APK
• Technika pro obnovu a udržování krajiny
• Inženýrství údržby
• Technology and Environmental Engineering

Dny otevřených dveří:
29. a 30.1.2010.
Přihlášky ke studiu je třeba
podat do 31. března 2010.
Podrobné informace
o možnostech studia lze získat na
www.tf.czu.cz – Studium.

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze
NABÍZÍ MJ. TYTO AKREDITOVANÉ BAKALÁŘSKÉ OBORY:
• Chovatelství • Chov koní • Kynologie • Speciální chovy • Výživa a potraviny • 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.
Adresa:
Kamýcká 129,
165 21 Praha 6 – Suchdol
www.af.czu.cz

Pro absolventy bakalářských studijních
programů nabízí fakulta širokou
škálu studijních oborů navazujícího
magisterského studia, mj. • Zájmové chovy
zvířat • Rostlinolékařství • Zahradní tvorba
• Reprodukční biotechnologie • Kvalita
a zpracování zemědělských produktů •
Odpady a jejich využití • Udržitelný rozvoj
biosféry • Hodnocení a ochrana půdy
a Natural Resources and Environment.
Termín podání přihlášek: do 31. 3. 2010
Přijímací zkouška: 14. – 18. 6. 2010

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.

Adresa:
Okružní 10,
370 01 České Budějovice
El. přihl.: ANO

Přijímací řízení:
Cena: 450 Kč elektronicky podaná přihláška
500 Kč písemně podaná přihláška
Informace: www.vstecb.cz

Telefon:
387 842 101
Fax: : 387 842 145
E-mail:
vstecb@vstecb.cz
www.vstecb.cz
Banner_casopis_2

18.11.2008

• STAVITELSTVÍ
Studijní obor: Stavební management
Délka studia: 4 roky
Typ studia: bakalářské
Forma studia: prezenční
• EKONOMIKA A MANAGEMENT
Studijní obor: Ekonomika podniku
Délka studia: 3 roky
Typ studia: bakalářské
Forma studia: prezenční

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

18:25
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Partner sekce: Ústav umění a designu ZČU v Plzni

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 2009/2010 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 prostřednictvím
18:24
Page
1 určených, dostupných na www stránkách univerzity do 30. 4. 2010.
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SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY

Partner sekce: Univerzita J. A. Komenského, Praha

Kam po maturitě:
na soukromou vysokou!

nebo nejsou vůbec. V ročníku jsou menší
skupiny studentů. Soukromé vysoké školy se
snaží propojit výuku s praxí, nebo jsou přímo
založeny firmami, které potřebují vychovat
dostatek odborníků v oboru.

Soukromé vysoké školy (SVŠ) se v ČR rychle
rozšířily (zatím jich je 50) a dokonce již dvě
SVŠ získaly statut univerzity (Metropolitní
univerzita a Univerzita J. A. Komenského).
Největší výhodou SVŠ je jejich aktivní přístup ke studentům, kdy se jim snaží ulehčit
výběr velkým počtem dnů otevřených dveří,
termínů přihlášek a nenáročným přijímacím
řízením. Novým trendem je založení SVŠ
předními firmami (Škoda auto, Unicorne,
Appian) a snahou vychovat si vlastní odborníky. Podrobný přehled SVŠ najdete na
www.VysokeSkoly.com.

NEVÝHODY:
Studium na soukromých vysokých školách je
placené. Některé školy nenabízejí navazující
magisterské studium. Soukromé vysoké školy
nabízejí zatím méně oborů.

KPM07_24_33 SVS.indd 24

Proč studovat
na soukromé vysoké škole
VÝHODY:
Soukromé vysoké školy nabízejí atraktivní
obory, možnost dokončit studium i v zahraničí. Kvalitní soukromé školy nabízejí vyšší standard vyučování a modernější učebny
v porovnání s průměrem veřejných škol. Některé soukromé školy vyučují v cizím jazyce
(většinou v angličtině) a získaný titul uznávají partnerské zahraniční univerzity. U většiny
škol nejsou přijímací zkoušky příliš obtížné,

Dobrý tip pro vás!

Přehled školného jednotlivých
soukromých vysokých škol najdete na
www.casopis.KamPoMaturite.cz.
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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

•

•

BIVŠ – vysoká škola pro vaši budoucnost
Bankovní institut vysoká škola otevírá každoročně zajímavé obory v bakalářských a magisterských programech.
Díky silným partnerům, modernímu vybavení a především oborům spjatým s praxí vychovává absolventy, po kterých
je poptávka na trhu i v době, kdy firmy omezují nábor nových zaměstnanců. Zajišťuje tak budoucí pracovní příležitosti
na pozice zejména středního managementu ihned po ukončení studia. Poskytuje svým absolventům některé výhody na trhu
práce a současně jim dává možnost si, i v době aktuální ekonomické krize, najít zajímavé zaměstnání po stránce pracovního
uplatnění i finančního ohodnocení.
učiva, které je skutečně propojeno s tím, co potřebuji v praxi a také
přístupem pedagogů. Ve škole vládne velmi příjemná atmosféra,
možnosti konzultací jsou pro každého otevřené, i když nám naši
profesoři nic nedarují zadarmo a ke zkouškám i zápočtům se musíme
vždy důkladně připravit, abychom uspěli,“ komentuje studentka
prvního ročníku Iva Tichotová.

• O studium na BIVŠ mají velký zájem také zahraniční studenti.

Například ze sousedního Slovenska jich na BIVŠ studuje 2 579
z celkových slovenských 20 000 studentů, kteří studují v Čechách.
Je to jen o 1 000 méně než na celé Karlově Univerzitě a zdaleka
nejvíce mezi soukromými školami. Ekonomii studuje na soukromých
vysokých školách nejvíce slovenských studentů, a to téměř 70%
(3 258). Zdrojem statistických informací MŠMT ČR.

• BIVŠ otevírá některé obory, kde se vyučují v daném rozsahu jen na

této škole. Je to například Ekonomika a management zdravotních
a sociálních služeb, Ekonomika a management malého a středního
podnikání, obor Makléř a Bankovní management, který je od
akademického roku vyučován i v anglickém jazyce. Zvláštností
této školy je především povinnost praxe při studiu, která odpovídá
zvolenému oboru. Student tak získává pracovní kontakty ještě před
ukončením studia, praktické znalosti a dovednosti a také kontakty se
studenty kombinovaného studia, kteří pracují v oboru a mohou svým
mladším kolegům denního studia zprostředkovat zajímavé příležitosti.

• Někteří zaměstnavatelé požadují vzdělání na BIVŠ dokonce jako

podmínku pro účast v přijímacím řízení. Škola má navíc kontakty
i v zahraničních firmách a univerzitách, kde se po doporučení
školy může student ucházet o zaměstnání. Škola klade důraz
také na jazykovou vybavenost studentů, kteří po bakalářském či
magisterském studiu komunikují často lépe než absolventi jiných
vysokých škol, prezentují ve zvoleném jazyce a jsou schopni napsat
ekonomický nebo obchodní text.

• BIVŠ je určena zejména pro zájemce o ekonomii, management,

finance a bankovnictví. Do denního studia se hlásí především
absolventi středních škol a do studia kombinovaného specialisté
z praxe, kteří si chtějí zvýšit kvalifikaci, nebo jim další vzdělávání
doporučí zaměstnavatel, aby byli připraveni zaujmout vyšší pozici.
V loňském roce nastoupilo do prvních ročníků 950 studentů.
V letošním roce se očekává ještě větší zájem díky úspěšnému
uplatnění absolventů v praxi a kvalitě studia.

• Například absolvent školy Vladimír Zuzák se stal v říjnu loňského

roku ředitelem nově vzniklé společnosti FINEP Finanční služby, která
patří do skupiny FINEP Holding. V oblasti poskytování finančních
služeb se pohybuje již pět let. Působil například ve společnosti ING
nebo Hypocentrum Modré pyramidy.

• „Na BIVŠ jsem se přihlásila díky tomu, že jsem absolvovala Den

O společnosti:

Bankovní institut vysoká škola, a.s., BIVŠ (www.bivs.cz), je
soukromá vysoká škola, která poskytuje vysokoškolské vzdělávání,
specializované kurzy, certifikace, rekvalifikace především v oblasti
ekonomie, bankovnictví, finančnictví a marketingu. Tato vysoká
škola má již šestnáctiletou tradici, akreditace MŠMT ČR a MV ČR
pro všechny studijní obory, další vzdělávací a certifikační aktivity.
Získané vzdělání je uznávané také v Evropě a v některých státech
světa. BIVŠ má speciální projekt pro seniory – „Univerzita třetího
věku“. Akademický sbor se sestává přibližně z 80 stálých pedagogů
a více než 250 externistů z praxe a ze zahraničních vysokých škol.
Činnost školy doplňují mezinárodní vědecké projekty, konference,
semináře a workshopy a konzultační, poradenská a expertní
činnost úzce propojená s partnerskými bankami, finančními
společnostmi a obchodními a výrobními společnostmi. Centrála BIVŠ
se nachází v Praze, ale síť středisek, určená zejména pro zájemce
o kombinovanou formu studia je po celé České republice.

Informace
o studiu získáte
na našem call centru
telefon: 251 114 555
nebo na studijním
oddělení
Jitka Svobodová
e-mail:
jsvobodova@bivs.cz
telefon: 251 114 546
fax: 251 114 507

otevřených dveří, kde mě zaujaly jak obory studia, tak velmi pěkné
vybavení a prostředí školy a současně propojení studia s praxí. Jsem
studentkou prvního ročníku a jsem velmi překvapená jak obsahem
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Partner sekce: Univerzita J. A. Komenského, Praha

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
6 semestrů

Forma
prezenční / kombinovaná

Jazyk
Český

4 semestry

prezenční / kombinovaná

Český

6 semestrů

prezenční / kombinovaná

Český

4 semestry

prezenční / kombinovaná

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

Den otevřených dveří se koná 2. prosince 2009 od 16.00 hodin.
Individuální informační schůzky jsou možné po dohodě na tel.: 221 506 707.
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Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.

VŠO pro ak. rok 2009/2010 nabízí:
BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

NAVAZUJÍCÍ
MAGISTERSKÉ STUDIUM

s titulem bakalář (Bc.) v oborech:

s titulem inženýr (Ing.) v oboru:

• CESTOVNÍ RUCH

Adresa:

Spálená 14,
110 00 Praha 1
Telefon:

224 056 337
731 809 530
E-mail:

studijni.oddeleni@
vso-praha.eu

prezenční a kombinovaná forma studia

• MANAGEMENT CESTOVNÍHO RUCHU

• SLUŽBY LETECKÉ DOPRAVY

prezenční a kombinovaná forma studia

• MANAGEMENT LETECKÝCH PODNIKŮ

V CESTOVNÍM RUCHU
prezenční a kombinovaná forma studia

prezenční a kombinovaná forma studia

• INFORMATIKA V CESTOVNÍM RUCHU
prezenční forma studia

zvýhodněné podmínky
pro absolventy voš!

Potřebujete více informací?
Zavolejte nám nebo se podívejte
na naše webové stránky:
www.vso-praha.eu
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ BEZ ZKOUŠEK!

Literární akademie ( Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého ) s.r.o.
Obory studia: Bakalářské
délka

forma

jazyk

Tvůrčí psaní a publicistika

3 roky

prezenční + kombinovaná

český

Komunikace v médiích

3 roky

prezenční

český

délka

forma

jazyk

Tvůrčí psaní – Tvůrčí psaní

2 roky

prezenční

český

Tvůrčí psaní – Redakční práce

2 roky

prezenční

český

Tvůrčí psaní – Literatura faktu

2 roky

prezenční

český

Komunikace v médiích

2 roky

prezenční

český

Navazující magisterské
Adresa:
Na Pankráci 54
140 00 Praha 4
Telefon:
272773045
E-mail: lit-akad@lit-akad.cz
www.literarniakademie.cz
elektronická přihláška: ANO

• Část studia je možno absolvovat v zahraničí prostřednictvím programu Erasmus.
• Stipendia pro nadané studenty !
• Kurzy Tvůrčího psaní – určené široké veřejnosti, v rámci programu celoživotního vzdělávání. Kurzy probíhají 2x týdně
v odpoledních hodinách. Více informací na www.literarniakademie.cz

Vysoká škola Karlovy Vary o.p.s.

VY VAR
LO

OKÁ ·K
YS

A KAR
OL

o. p. s .

Y

●

●

STUDIJNÍ PROGRAM:
PRÁVNÍ SPECIALIZACE
Studium VŠKV ukončeno titulem Bc.
STUDIJNÍ OBORY:

• právo v podnikání
• veřejná správa (zaměření

V

kontrolní činnost 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

KPM07_24_33 SVS.indd 27

• 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
VŠKV o.p.s., Zelený pruh 1294, 147 08 Praha 4,
tel.: 244 007 435, 244 007 417,
e-mail: studijni-praha@vskv.cz

Dovolujeme si Vás pozvat na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se koná 5. září 2009 od 10.00 hod.
v budově VŠKV a ve Výukovém centru Zelený Pruh 1294/50 Praha 4, budova SŠt.
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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

Délka

Forma

Jazyk

Globální podnikání a management

bakalářské

3 roky

prezenční a kombinovaná

Český

Management mezinárodních institucí a veřejné správy

bakalářské

3 roky

prezenční a kombinovaná

Český

Management se zaměřením na psychologii

bakalářské

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 konce září a účast na něm je bezplatná.
Studijní praxe jsou součástí studijních plánů všech oborů. Smyslem praxí je umožnit studentům
aplikovat znalosti, získat praktické zkušenosti v reálném firemním prostředí a navázat užitečné
kontakty. Absolvent získává školou vydaný certifikát o realizovaných praxích během studia.

NEWTON College nabízí studentům možnost absolvovat část studia na zahraničních vysokých školách,
např. ve Španělsku, Turecku, Slovinsku, Francii, Estonsku, Polsku nebo Portugalsku.
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Partner sekce: Univerzita J. A. Komenského, Praha

University of New York in Prague
Adresa: Legerova 72, Praha 2
Telefon: 224 221 281
E-mail: admission@unyp.cz
www.unyp.cz
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, LLM). Mezi tyto univerzity
patří již zmiňovaná SUNY Empire State College, neméně významnými partnery
jsou renomované La Salle University, National American University (obě USA),
University of Greenwich (UK) a švýcarský Institut Universitaire Kurt Bösch.
Výuka probíha 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.

Proč zvolit UNYP

• absolvent získává diplom prestižní zahraniční univerzity, zároveň může získat
i český titul bakalář
• úzké propojení výuky s praxí a 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 University
of New York in Prague přes 700 studentů
z více než 60 zemí.
Bakalářský program
– prezenční studium, 4 – leté
Obor:
• Business 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 Economic Relations a Communication & Mass Media má student možnost získat vedle
diplomu z americké univerzity i český bakalářský diplom.
Požadavky na přijetí: ukončené středoškolské vzdělání,
motivační esej a test z 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,
motivační esej a test z anglického jazyka.

Postgraduální studium:
• Professional Communication & Public
Relations
• M.A. in Clinical-Counseling Psychology
• MBA* v oborech:
• Management
• Řízení lidských zdrojů
• Bankovnictví
• Marketing
• Informační technologie
LLM:
•
• International and Commercial Law
* tento obor je možno studovat jak prezenční víkendovou
formou tak on-line formou

w w w.unyp.cz
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Certifikát:
• Peace, Conflict, And Environmental
Studies
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Partner sekce: Univerzita J. A. Komenského, Praha

Zajímáte se o jazyky?
Chtěli byste učit angličtinu nebo cizince češtinu?
Připravíme vás na práci lektora nebo k navazujícímu
magisterskému studiu.
Vysoká škola AKCENT College nabízí tříleté bakalářské
studium v perspektivních oborech zaměřených na pedagogiku:
› Angličtina jako cizí jazyk
› Čeština jako cizí jazyk

www.akcentcollege.cz
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 312 663 822
PHA 242 483 841
KV 733 765 498
E-mail:
studijni@svikladno.cz
studijni.praha@svikladno.cz
studijni.kv@svikladno.cz
www.svikladno.cz
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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.
• Dopravní spojení – zastávky autobusů přímo před školou
• Velmi přijatelné školné – 19 000,- Kč za semestr (možnost požádat o splátkový kalendář)
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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 vědní obory a oblasti podnikání, 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, Manažerská ekonomika a Právní specializace.
Všechny tyto studijní obory se snažíme vhodně kombinovat. Naším cílem je co
nejlépe připravit studenty pro budoucí manažerskou a právní praxi.
INFORMACE O MOŽNOSTECH STUDIA

Klíčová vzdělávací témata v oboru:
Aplikovaná informatika:

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

• 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.

Doporučená délka studia:
Prezenční: 3 roky (6 semestrů)
Kombinovaná: 3,5 roku (7 semestrů)

Partneři školy:

Oracle Academy poskytuje studentům knowhow potřebné pro úspěšné budování kariéry.
Dále poskytuje software a výukové materiály
pro vyučované předměty na škole.

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.
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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.

Klíčová vzdělávací témata v oboru
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.

Klíčová vzdělávací témata v oboru 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.

VZDĚLÁNÍ,
PARTNERSTVÍ,
ÚSPĚCH.
PŘIJÍMACÍ POHOVORY:
U přijímacího pohovoru se
zjišťuje:
• zájem o studium
• úroveň všeobecné
informovanosti
o problematice vybraného
studijního oboru
• kvalita komunikačních
dovedností

ZAHÁJIT STUDIUM
MŮŽETE BEZ
PŘIJÍMACÍCH TESTŮ!

Naši studenti získávají
Tablet PC pro
výuku za cenu
od

99,– Kč

Posluchač si vybírá ze dvou specializací:
• Právo v podnikání: zaměřeno na oblast podnikového
práva.
• Právo ve veřejné správě: zaměřeno na právo v oblasti
státní správy, místní samosprávy a neziskové sféry.
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SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY

Partner sekce: Univerzita J. A. Komenského, Praha

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha
CHCETE VSTOUPIT DO SVĚTA VIP
JAKO KVALIFIKOVANÍ ODBORNÍCI?
CHCETE BÝT PŘIPRAVENI NA UPLATNĚNÍ V EU?
MÁTE ŠANCI!
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha nabízí
unikátní bakalářský a magisterský studijní program
„Mezinárodní a veřejné vztahy“

E-mail:
info@vip-vs.cz

jako české nezávislé a svobodné vysokoškolské pracoviště realizující vzdělávací programy zaměřené
• působíme
na Evropskou unii, diplomacii, veřejnou správu a Public Relations
studium ucelených, dlouhodobých a profesně atraktivních vzdělávacích programů v prezenční
• poskytujeme
i kombinované formě
absolventy s globálním, multikulturním rozhledem, kteří umí komunikovat na vysoké úrovni
• vychováváme
a jsou připraveni zastávat významné pozice v národním i mezinárodním prostředí
podmínky pro profesní i osobní rozvoj každého studenta
• vytváříme
tým vysoce erudovaných pedagogů a odborníků z praxe s bohatými zkušenostmi v oborech, které přednášejí
• máme
podmínky pro paralelní studium v zahraničí
• připravujeme
• završujeme vnitřně provázanou soustavu dceřiných společností s jedinečnými studijními programy.

www.vip-vs.cz

Zveme Vás na Den otevřených dveří 10. září – od 15 hodin

Adresa:
U Santošky 17,
Praha 5
Telefon: 251 171 935

NAVŠTIVTE WWW.VIP-VS.CZ

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o. p. s.
Západomoravská vysoká škola Třebíč, o. p. s. nabízí čtyři bakalářské studijní
obory – Aplikované informační technologie, Informační management,
Veřejnosprávní studia, Management a marketing.

Adresa:
Okružní 935
674 01 Třebíč
Telefon:
568 850 047
800 400 220
E-mail:
info@zmvs.cz
www.zmvs.cz

• Přijímací řízení se skládá ze všeobecného testu.
• Termíny přijímacího řízení: 15. 2., 7. 6., 28. 6., 23. 8., 30. 8. 2010
• Podmínky přijímacího řízení pro tříleté studium – zaslat elektronickou přihlášku,
ověřenou kopie maturitního vysvědčení a poplatek za přijímací řízení 550,- Kč.
• Školné činní 14.900,- Kč za semestr.
Od 1. 1. 2008 může ZMVŠ na základě registrace statutu školy přijímat absolventy vyšších odborných
škol a uznat jim část dosaženého studia na vyšší odborné škole. Podmínkou pro studium je 70 % shoda
studijních programů VOŠ a ZMVŠ.
Studenti si mohou během dvou semestrů (v prezenční formě), 3 semestry (v dálkové formě) doplnit
vzdělání, které je rozdílné mezi VŠ a VOŠ. Po absolvování tohoto studia a napsání bakalářské práce je
student připuštěn ke státní závěrečné bakalářské zkoušce a po jejím úspěšném složení je studentovi
přiznán vysokoškolský titul bakalář.

PŘIHLAŠTE SE DO SOUTĚŽE MISSMATURITA.CZ!
Loni se přihlásilo přes 170 dívek a přes 60 maturantů. Na stránky www.MissMaturita.cz se podívalo
přes 30 000 studentů, soutěžící i hlasující vyhráli zajímavé hodnotné ceny a někteří z nich objevili
až na těchto stránkách, jak krásné spolužačky a spolužáky mají ve škole. Přihlášky od 10. září 2009.
CO JE TO ZA SOUTĚŽ?
MissMaturita.cz není klasickou soutěží krásy, protože si zde sami
studenti vybírají nejhezčí a nejsympatičtější maturantku a maturanta. Takže žádná promenáda, ale jen online prezentace soutěžících, chat a fotky. To vše ovlivňuje hlasování studentů.
KDO JÍ POŘÁDÁ?
Nakladatelství a vzdělávací agentura Amos
JAK FUNGUJE?
Každý školní rok si studenti vybírají nejhezčí maturantku a maturanta. Od září se studenti hlásí a od 1. října mohou hlasovat,
každý měsíc můžou dát jeden hlas každému soutěžícímu. 1. led-
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na se vybere 10 nejhezčích maturantek a maturantů do semifinále
a znovu se hlasuje. První tři vyhrávají, opět dle počtu hlasů. Hlasují jen registrovaní a jsou zde opatření proti ovlivňování a falšování hlasů.
PROČ SE PŘIHLÁSIT?
Tak jako každá soutěž je to hlavně o vítězství, cenách, soutěživosti, zábavě pro spolužáky a vlastní prezentaci.
JAK SE PŘÍHLÁSIT?
Každý rok od začátku školního roku 10. září do 31. března přes
stránky www.missmaturita.cz
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Kam po maturitě:
na vyšší odbornou školu!
Vyšší odborné školy (VOŠ) vyhověly potřebě zvyšování kvalifikace
a získávání praxe středoškoláků a ve stodevadesáti VOŠek po celé ČR
nabízí možnost získání titulu Dis. Nově některé VOŠky ve spolupráci s vysokými školami nabízejí studentům navázat na studium v bakalařském studiu a dokončit studium s titulem Bc. Studium na VOŠ
má za cíl poskytnout studentům dostatečnou specializaci ve zvoleném
oboru, důraz je kladen hlavně na schopnost využití teoretických znalostí v praxi, teorie tedy nezachází do přílišné hloubky, ale slouží k základnímu pochopení problematiky a jejímu praktickému využití.
 Z počtu téměř 190 vyšších odborných škol v České republice jich
je nejvíce zaměřeno na ekonomii, obchod a podnikání – přes padesát
škol, více než třicet VOŠ je zaměřeno na zdravotnictví, následuje zaměření na veřejnoprávní obory, pedagogiku, výpočetní techniku, gastronomii a turismus, zemědělství. Nejméně zastoupeno je zaměření
umělecké nebo řemeslné obory.
 Výše školného se pohybuje v závislosti na zřizovateli školy. Je-li
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 100 tisíc, např. když je vedeno v anglickém jazyce – to jsou ovšem již výjimky.
 Ucelený přehled VOŠ s detajlní prezentací každé školy najdete na
www.VyssiOdborneSkoly.com.
PROČ STUDOVAT NA VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLE
VÝHODY:
Velká nabídka vyšších odborných škol, které poskytují praktické vzdělání
a zajímavé studijní obory. Snazší přijímací řízení než u VŠ. Přihlášky můžete podávat do konce dubna, ale lze se na ně dostat ještě v 2. a 3. kole přijímacího řízení (červenec - srpen). Velkou výhodou „vošek“ je praxe jako
součást studia. Po absolutoriu získáte titul diplomovaný specialista (DiS).
Nově můžete u některých „vošek“ pokračovat v bakalářském studiu.

AKCE do 15. října 2009 za 249 Kč!
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:
skola@zas-me.cz
www.zas-me.cz

Banner_casopis_2

18.11.2008

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 2010, 2. termín – 13. srpna 2010
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; pro dálkovou formu navíc
posouzení základních odborných znalostí z oblasti sadovnictví, dendrologie a zahradní tvorby. Každý uchazeč je
povinen předložit úředně ověřenou kopii vysvědčení závěrečného ročníku střední školy a maturitního vysvědčení,
anebo předložit
18:25
Page 1 originály těchto dokladů, a to nejpozději do 15. 6. 2010 (pro 1. termín).
Dny otevřených dveří: 2. 10., 4. 11., 9. 12. 2009, 13. 1., 17. 3., 14. 4. 2010.

UNIVERZITA
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Délka
Forma
Jazyk
3 (3,5) roky Denní (dálková) Český

• Bc. • Mgr. • PhDr. • Ph.D.

www.mup.cz
31.8.2009 20:16:34
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VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY
Střední zdravotnická škola a vyšší odborná
škola zdravotnická, Karlovy Vary

GOODWILL – Vyšší odborná škola,
Frýdek – Místek

OBORY VOŠ OTEVÍRANÉ
VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

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

• Diplomovaná všeobecná sestra
• Diplomovaný farmaceutický asistent
• Diplomovaný zubní technik
• Diplomovaná dentální hygienistka
Informace na tel. č.: 353 233 936
pí. Kočová

Střední odborná škola pedagogická,
gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary

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

Telefon: 353 577 021–2
E-mail:
info@pedgym-kv.cz
www.pedgym-kv.cz

Délka studia: 3 roky
Typ studia: denní (dálkové)
Termín přijímacích zkoušek: červen a srpen 2010
Podmínky přijetí: maturitní zkouška a splnění
podmínek přijímacího řízení
Ukončení studia: absolutorium
Titul: DiS.
Školné: 3 000 Kč ročně (v souladu s legislativou)
Uplatnění: Díky demografickému vývoji v posledním
desetiletí a aktuální situaci v imigrační politice našeho
státu je uplatnění absolventů tohoto oboru velmi
široké a prochází napříč několika resorty.

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)
Dálkové studium SPŠ při zaměstnání
• strojírenství (23-41-M/001)
VOŠ
• Tříleté vyšší odborné studium oboru
strojírenství (23-41-N/003)

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální

Adresa:
Tovačovského 337,
767 01 Kroměříž
Telefon:
573 343 942,
774 408 416
E-mail: spos@spos.cz
www.spos.cz
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Přijetí ke studiu: Přijímací zkoušky se nekonají.
Dny otevřených dveří: 19. 11. 2009, 14. 1. 2010
Prospěchová stipendia, praxe v tuzemsku
a zahraničí.

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 prawww.akademie-kollarova.cz covali. Předpokladem přijetí je maturitní zkouška,
dobrá znalost AJ a úspěšně složené přijímací zkoušky.
Adresa:
Kollárova 5,
186 00 Praha 8 – Karlín
Telefon:
222 333 311,
222 314 469

Vyšší odborná škola zdravotnická
Dr. Ilony Mauritzové, s. r. o.
Denní studium:
• Diplomovaný zubní technik

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

E-mail :
info@pedevropská.cz
www.pedevropska.cz

Uplatnění absolventů:
Turismus: střední a vyšší funkce v cestovních
kancelářích, dopravních společnostech, hotelech,
informačních střediscích a dalších zařízeních
v oblasti cestovního ruchu a služeb.
Daňová a finanční správa: řízení a ekonomika
obchodních a výrobních společností.

VOŠE a OA je státní škola
Školné činí: 3 000,– Kč ročně
Den otevřených dveří: 2. 2. 2010 v 17.00 hod.
Přihlášky: do 31. 5. 2010
Přijímačky: ve druhé polovině června 2010

Studijní obory :
1. Sociální pedagogika
Forma studia – denní, 3 roky

Telefon: 233 091 261

Denní studium je tříleté, poplatek 16 500 Kč/rok
Dálkové studium je čtyřleté, poplatek 15 000 Kč/rok
Ukončení studia absolutoriem, absolvent získá titul DiS.
Škola zařizuje ubytování (1 300 Kč/měsíc)
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:
kdykoliv po telefonické dohodě

TURISMUS: tříleté denní studium
DAŇOVÁ A FINANČNÍ SPRÁVA: tříleté denní
a dálkové studium

SPŠ a VOŠ nabízí studium žádaných
technických oborů:

Adresa:
Evropská 33 ,
166 23, Praha 6

BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

Vyšší odborná škola ekonomická
a Obchodní akademie, Praha

SPŠ a VOŠ, Kladno

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

• Animace v cestovním ruchu
• Podnikání v cestovním ruchu

Střední škola podnikatelská
a Vyšší odborná škola, Kroměříž

V 90. letech 20. století se staly součástí školy
2 gymnaziální obory a od školního roku 2005/2006
byla dokončena finální profilace školy otevřením
oboru VOŠ 75-32-N/007 Sociální pedagogika

Adresa:
SOŠ pedagogická,
G a VOŠ Karlovy Vary,
Lidická 40,
360 20 Karlovy Vary

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:

Termín přijímacího řízení:
1. kolo: 15. – 17. 6. 2010
2. kolo: 26. – 27. 8. 2010
Uzávěrka přihlášek:
1. kolo : 31. 5. 2010
2. kolo : 31. 7. 2010
Školné na školní rok činí 3 000,- Kč.

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

Denní a dálkové studium:
• Sociální práce
• Management sportovních aktivit
• Diplomovaný oční optik
• Bezpečnost obyvatelstva
Den otevřených dveří: 21. 1. 2010 a 23. 1. 2010
Přijímací zkoušky: 23. června 2010

Bližší informace na:
www.svzsplzen.cz
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Vyšší odborná škola MILLS, s.r.o.

Maturita – to je vše, co Vám stačí k přijetí na naší školu.
NÁŠ DIPLOM JE GARANCÍ BUDOUCÍHO ZAMĚSTNÁNÍ.
Vyšší odborná škola MILLS, s.r.o.
otevírá ve školním roce 2009/10 tyto studijní obory:
Adresa:
Nám. 5 května 2
250 88 Čelákovice
E-mail: info@mills.cz
www.mills.cz

• Diplomovaný zdravotnický záchranář
• Diplomovaný farmaceutický asistent
• Sociální práce

AHOL – Vyšší odborná škola, Ostrava
OBORY STUDIA

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

Název oboru

Délka

Forma

Jazyk

Aplikace výpočetní techniky

3/0

DE/--

1 jazyk

Cestovní ruch

3/3,5

DE/DS

3 jazyky

Finanční poradenství

2/3

DE/DS

1 jazyk

Finance, účetnictví, finanční řízení

3/3,5

DE/DS

1 jazyk

Mezinárodní obchod, přeprava, zasílatelství

3,5/3,5

DE/DS

2 jazyky

Sociální pojišťovnictví

2/3

DE/DS

1 jazyk

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!
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.

Vyšší odborná škola ekonomicko-právní a střední odborná škola, s. r. o.
Ve školním roce 2009/2010 budou pro absolventy středních
škol otevřeny následující vzdělávací programy

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

KPM07_35_39 VOS.indd 37

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.
• Dálková forma vždy jeden víkend v měsíci.
• Absolventi mají možnost ve zkráceném časovém období získat vysokoškolské vzdělání
v bakalářských studijních oborech na partnerských vysokých školách.
Přijímací řízení, které probíhá formou motivačního pohovoru je možno domluvit 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
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VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY
Střední škola zemědělská
a Vyšší odborná škola Chrudim

Vyšší odborná škola
a Střední zemědělská škola, Tábor
Škola zajišťuje úplné střední vzdělání
v denní i dálkové formě a vyšší
odborné vzdělání.

Studijní obor:

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

Uzávěrka přihlášek: 31. 5. 2010 • 31. 7. 2010
Přijímací řízení: 16. 6. 2010 • 19. 8. 2010
Forma a délka studia: denní i dálkové 3 roky
Počet přijímaných: denní 60, dálkové 30
Obsah přijímacích zkoušek:
test ze základů BIO a CHE ve vztahu k oboru

Adresa:
Poděbradova 842,
537 60 Chrudim IV
Tel.: 469 620 207 (363)
Fax: 469 620 207
E-mail:
crzemsk@szes.chrudim.cz
Kontakt: p. Hrdinová
www.szes.chrudim.cz

Možnosti uplatnění:
Ve státních institucích ochrany přírody, v CHKO ČR,
jako ekologové větších podniků, při údržbě ŽP,
v obnově a tvorbě krajiny, v osvětové činnosti.
Ubytování a stravování v sídle školy.
Podrobné informace: www.szes.chrudim.cz

BANKOVNÍ AKADEMIE
Vyšší odborná škola, Praha

VOŠ nabízí 3leté studium
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

3leté denní studium
3,5leté dálkové studium

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

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 uměleckoprůmyslová škola
a Vyšší odborná škola, příspěvková organizace

Adresa:
Horní náměstí 1
466 80 Jablonec
nad Nisou
tel.: 483 312 805
fax: 483 310 421
e-mail:
sekretariat@supsavos.cz
www.supsavos.cz

Vzdělávací program:
82-41-N/06 RAŽENÁ MEDAILE A MINCE
Forma studia: 3leté, denní
Přihláška ke studiu: na předepsaném formuláři
do konce května 2010
Školné: 5000,- Kč/rok
Počet přijímaných studentů: 8
Titul: DiS. (diplomovaný specialista)
Přijímací řízení: talentová zkouška (prokázání
kresebné dovednosti, samostatného výtvarného
projevu a plastického vyjadřování), pohovor
a předložení domácích prací, prospěch ze SŠ
Absolutorium: teoretická zkouška z odborných
předmětů, zkouška z cizího jazyka, obhajoba
absolventské práce (kresebný návrh, plastický
model, realizace, písemná obhajoba)

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

Den otevřených dveří: 28. 11. 2009

Vyšší odborná škola potravinářská, Kroměříž

Bankovnictví (63-43-N/03)

V rámci Společenství škol možnost pokračovat
na VŠ ve 3. ročníku bakalářského studia.

41-31 -N/04 Péče o krajinu

Adresa:
Štěchovice 1358,
767 54 Kroměříž
Telefon:
573 334 936-7
fax: 573 334 936

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM:
Chemie a technologie potravin
s profilací: Technologie mléka a mléčných výrobků
Forma studia: denní i kombin.
realizovaný ve spolupráci s FT UTB Zlín
Přihlášky na FT UTB Zlín, kopie na VOŠP Kroměříž,
informace na www.ft.utb.cz
PROGRAM VYŠŠÍHO ODBORNÉHO STUDIA:
Potravinářská technologie
s profilací: Technologie a hygiena potravin
Forma studia: denní
Délka studia: 3
Roční školné: 3 000 Kč

Soukromá vyšší odborná škola
podnikatelská, s.r.o.
Škola se zaměřuje na výchovu odborníků,
kteří se uplatní v podnicích všech právních
forem, např. vedoucí pracovních útvarů,
podnikatelé, personalisté, účetní.
Adresa:
Hasičská 44/545,
700 30
Ostrava-Hrabůvka
Telefon:
596 764 947
721 313 090
E-mail:
sekretariat@svosp.cz
www.svosp.cz

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

Největší specialista
na přijímací zkoušky
www.amos-skola.cz

www.MissMaturita.cz
I letos hledáme nejhezčí maturantku
a maturanta. Přihlaš se právě TY!
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Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Praha
OBORY STUDIA (DiS.)

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

Název oboru
Finanční poradenství
Finanční poradenství
Aplikace výpočetní techniky
Aplikace výpočetní techniky
Cestovní ruch
Cestovní ruch
Personální práce
Personální práce

Délka
3
3
3
3
3
3,5
3
3

Forma
denní
dálková
denní
dálková
denní
dálková
denní
dálková

PB – VOŠ a SŠM, s.r.o. vznikla již v roce 1992 a má již přes 1700 úspěšných absolventů. Partnery školy jsou 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.
ZDARMA k dispozici všechny operační systémy, servery a vývojová prostředí firmy Microsoft pro studenty oboru
Aplikace výpočetní techniky i na jejich domácí počítače!!!
Dále nabízíme možnost získání titulu Bc. zkrácenou formou (3 semestry) v navazujících programech VŠLG (Dopravní
logistika a Logistika služeb), VŠO, SVI

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

3641N/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
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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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CIZÍ JAZYKY

Kam po maturitě:
na jazykový
pomaturitní kurz
Pokud nepůjdete po maturitě na vysokou nebo vyšší odbornou školu a
přesto budete chtít mít zachován statut studenta, nezbývá vám než začít
studovat akreditovaný jazykový pomaturitní kurz. Poradíme vám, jak
poznáte akreditovaný pomaturitní kurz.

5. Ověřte si, jaký bude maximální počet studentů ve skupině. Na efektivitu

výuky a rychlost pokroku v učení má velikost skupin velký vliv. Zajděte se
podívat na samotnou výuku, školy vám rádi ukáží své třídy, lektory i kurzy.
6. Porovnejte si cenu kurzu s ostatními školami a ptejte se, co je všechno v
ceně. Nejlevnější není vždy nejlepší. Pomaturitní studium je dražší, protože
zahrnuje velmi mnoho hodin výuky.
Přejeme vám hodně štěstí při
výběru i ve studiu cizích jazyků ;-)

Jedná se o jednoletý kurz cizího jazyka s těmito specifiky: a) denní studium
po dobu jednoho školního roku, b)výuka nejméně čtyři vyučovací hodiny
denně, c) nejvyšší počet účastníků v kurzu (třídě) je 18.
Posluchači těchto kurzů, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku nebo
absolutorium na konzervatoři v kalendářním roce, ve kterém zahajují studium v pomaturitním kurzu, jsou z hlediska státní sociální podpory, důchodového pojištění a zdravotního pojištění považováni za žáky střední
školy. Výhodou tohoto typu studia je skutečnost, že studenti jsou chápáni
jako řádně studující - stát za ně hradí zdravotní a sociální pojitění, jejich
rodiče mohou pobírat přídavek na dítě, mohou využívat žákovského jízdného apod.
Školy, které jsou oprávněny k pořádání těchto jednoletých pomaturitních
kurzů, uvádí Příloha č. 1 Vyhlášky 322/2005 Sb. Tyto jazykové školy naleznete včetně veškerých kontaktů a studijní programů na našem portálu
www.JazykoveSkoly.com nebo na stránkách ministerstva školství.
JAK SI VYBRAT NEJLEPŠÍ
POMATURITNÍ JAZYKOVÝ KURZ
1. Vyberte si školu s tradicí, která má s pořádáním pomaturitních kurzů delší praxi a zkušenosti.
2. Akreditace Ministerstva školství (tedy zachování statutu studenta) je samozřejmostí, záruku kvality hledejte tedy i v dalších známkách - např. kvalita sylabů, tříd, lektorů.
3. Ujistěte se, že škola opravdu dodržuje výuku v rámci klasického školního roku, tedy od začátku září do konce června. V opačném případě (např.
skrytým zkrácením výuky jako je studijní volno, testovací týden nebo rozdíl mezi zahájením výuky a „oficiálním“ zahájením výuky) se jedná o porušování vyhlášky MŠMT.
4. Podívejte se na stránky školy, zda mají stabilní tým kmenových lektorů
vypovídá hodně o celkové kvalitě školy a je jasné, že jakákoliv výuka vždy
stojí a padá právě s lektory.

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
www.londoninstitute.cz
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Délka
1 rok

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.
Podzimní semestr standardních jazykových kurzů zahajujeme 14. 9. 2009. 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
a otevřenost k diskuzi na jejich zlepšení.
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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
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angličtina němčina francouzština španělština čeština

Pomaturitní jazykové
studium 2009/2010
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Studujte jazyky
a zazpívejte si s EF!
Jak jste na tom s cizími jazyky? Co Vám říkají úryvky písní v 6 různých světových jazycích? Znáte to…
prozpěvujete si svou oblíbenou píseň, text si tak trošku komolíte a někdy až po letech zjistíte, jak
to bylo doopravdy. (Já si třeba pamatuji svou verzi Kylie Minogue – A šuk y so laky… po letech se
ukázalo, že je to I should be so lucky, ale mně se to předtím tak nějak lépe rýmovalo).

Angličtina

Španělština

Rihana - Girls Like Me
Some girls play the game
They all walk and talk
And they dress the same
Nothin‘ New To Say
Don‘t they realize
That it‘s so easy to see
Right though there disguise
Makes me wonder why

Ricky Martin - Asi Es La Vida
Que dificil es decir lo
siento
Traicionar un juramento
Un aniversario sin promesas
Sin un solo beso

Italština

Francouzština
Edith Piaf - A quoi Ça sert l‘amour
A quoi ça sert, l’amour ?
On raconte toujours
Des histoires insensées
A quoi ça sert d’aimer ?
L’amour ne s’explique pas !
C’est une chose comme ça !
Qui vient on ne sait d’où
Et vous prend tout à coup.

Eros Ramazzotti – Se bastasse
una canzone
Se bastasse una bella canzone a far piovere amore si potrebbecantarla un
milione un milione di volte
bastasse già, bastasse già non ci vorrebbe poi
tanto a imparare ad amaredi più

Čínština

Němčina
Rammstein – Ohne dich
Ich werde in die Tannen geh‘n
Dahin wo ich sie zuletzt geseh‘n
Doch der Abend wirft ein Tuch auf ‘s Land
Und auf die Wege hinterm Waldesrand
Und der Wald der steht so schwarz und leer

KPM07_40_42 Jazyky.indd 42

Tak jak jste dopadli?
Jste si jisti, co který úryvek znamená? Jak
se to které slovíčko vyslovuje? Někteří z Vás
určitě ano, jiní možná tápou nad některými výrazy (uff…ta čínština). A právě pro ty
tápající, jsou ideálním řešením jazykové pobyty v zahraničí.
Studujte jazyky v zahraničí, je to zaručená
metoda, jak se cizí jazyk naučíte perfektně
a ušetříte tak spoustu let, které byste museli studiu obětovat v Čechách. Procestujete
svět a seznámíte se s mezinárodními studenty
z celého světa.
Proč právě těchto 6 úryvků?
Protože přesně těchto 6 jazyků EF vyučuje,
a to v zemích, kde jsou tyto jazyky rodnou
řečí. V UK, na Maltě, v USA, Kanadě, Austrálii nebo na Novém Zélandě. Pak také ve
Francii, Španělsku, na Kostarice, v Německu,
Itálii nebo v Číně.
A kam pojedete VY?

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

Fakulta ekonomiky
ekonomiky a managementu
Fakulta
managementu
Brno
Brno
Dny otevřených dveří: 3. 12. 2009 a 14. 1. 2010
Fakulta vojenských technologií
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