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na casopis@kampomaturite.cz

VŠECHNY ČLÁNKY
… najdete na www.casopis.kampomaturite.cz

NAŠE STRÁNKY
www.kampomaturite.cz

NAŠE DALŠÍ PROJEKTY
www.adresarskol.cz

www.seminarky.cz

www.vysokeskoly.com

www.vyssiodborneskoly.com

www.jazykoveskoly.com

www.missmaturita.cz

www.ctenarsky-denik.cz

TIP!

OBSAH

ÚVOD03

TÉMA ČÍSLA: JAK NA VŠ06
PŘÍPRAVA NA MATURITU08
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VŠ V LEDNU 201709

NOVINKY ZIMA 201704

9. ROČNÍK MISS MATURITA KONČÍ 28. 2.10

PREZENTACE VEŘEJNÝCH A STÁTNÍCH VŠ12
PREZENTACE SOUKROMÝCH VŠ44 

PREZENTACE VOŠ60
POMATURITNÍ JAZYKOVÉ STUDIUM

 68

Nejlepší časopis pro budoucí maturanty

Přidejte se k 18 000 studentů, kteří už jsou s námi na Facebook.com 
a YouTube.com KamPoMaturite

Vážení studenti,
v tomto čísle vás provedeme přijímacím 
řízením na VŠ od výběru školy přes podání 
přihlášky až po přípravu na přijímací řízení. 
Je opravdu z čeho vybírat – přehled všech 
škol v republice vidíte na prostřední dvou-
straně, jejich prezentace pak od str. 12.
Pokud vás zajímá spíš praktické zaměření 
studia a jazykové znalosti, podívejte se na 
přehled vyšších odborných škol a jazyko-
vých škol (str. 60 a 68). 
Do konce února můžete volit Miss 
Maturita a Mr. Maturant 2017 – hlasujte na 
www.MissMaturita.cz.  Adepty na titul nej-
sympatičtějších maturantů vám představí-
me na str. 10.
Učebnic k přípravě na maturitu a přijímací 
zkoušky jsou tisíce. 18 let radíme studen-
tům, jak udělat maturitu a připravit se na 
přijímačky – tituly, které vám podle nás 
nejlépe pomohou k přípravě na nadcháze-
jící zkoušky, doporučujeme na str. 7 a 8. 
Bludištěm informací vás provedou naše 
nové e-booky na www.KamPoMaturite.
cz/e-booky a videa na YouTube.com 
KamPoMaturite.

Přejeme vám úspěšný start 
v novém roce,

Jiří Kadlec, 
šéfredaktor, 

poradce ve vzdělávání

http://kampomaturite.cz/
mailto:reklama@kampomaturite.cz
mailto:casopis@kampomaturite.cz
http://www.casopis.kampomaturite.cz/
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http://www.adresarskol.cz/
http://www.seminarky.cz/
http://www.vysokeskoly.com/
http://www.vyssiodborneskoly.com/
http://www.jazykoveskoly.com/
http://www.missmaturita.cz/
http://www.ctenarsky-denik.cz/
http://facebook.com/
http://youtube.com/
http://www.missmaturita.cz/
http://youtube.com/
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V dubnovém čísle časopisu KamPoMaturitě.CZ si přečtete, jak zvládnout 
maturitu bez stresu, najdete tu informace k statusu studenta po maturitě .TIP!

NOVINKY
zima 2017

Nové učebnice 
SCIO k NSZ 2017
Cvičebnice ZSV
Cvičebnice OSP
seženete v našem 
e-shopu na stránkách
www.KamPoMaturite.cz

V lednu 2017
zahajujeme 

přípravné kurzy 
k přijímačkám 

a maturitě 
– podrobnosti 

na str. 8

www.KamPoMaturite.cz
2. února 2017 proběhne už 2. ročník 
VELETRHU VEŘEJNÝCH VŠ V PRAZE. Tentokrát 
se koná v Karolinu na Ovocném trhu, 
vstup je zdarma. Více informací na 
www.prazske-verejne-vysoke-skoly.cz 

Podívejte se na nové video, jak 
udělat maturitu na YouTube.com 
KamPoMaturite

CO VÁS ČEKÁ V ZIMĚ
LEDEN

Dny otevřených dveří 
VŠ, termíny najdete na 

str. 9
Zahájení přípravných 

kurzů (informace
 str. 8)

ÚNOR
Uzávěrka podání 

přihlášky velké části 
veřejných VŠ

Finále soutěže 
MissMaturita.cz

BŘEZEN
Uzávěrka podání 

přihlášky dalších VŠ
MŠMT kritéria 

hodnocení společné 
části maturity

http://www.kampomaturite.cz/
http://kampomaturite.cz/
http://www.kampomaturite.cz/
http://www.kampomaturite.cz/
http://www.prazske-verejne-vysoke-skoly.cz/
http://youtube.com/
http://missmaturita.cz/


5kam po maturitě

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

Přidejte se k nám   
Facebook.com + YouTube.com/kampomaturite

Ušetřete si 
zbytečné nervy
na jaře 
a připravte se
s námi

Stáhněte si  
e-booky, testy  
a časopis  
zdarma

Učebnice  
k přijímačkám  
i maturitě

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

1 2 3

Přijímačky? Maturita?

Vaše brána ke vzdělání

mailto:info@kampomaturite.cz
http://kampomaturite.cz/
http://facebook.com/
http://youtube.com/kampomaturite
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21VÝBĚR ŠKOLY
Často řešíme dotazy studentů, kteří 
mění obor studia po prvních semest-
rech. Ušetřete si zklamání a projděte 
opravdu pečlivě studijní plány, zajděte 
na dny otevřených dveří (přehled na-
jdete na str. 9) a na www.VysokeSkoly.
com zjistěte nezaměstnanost absol-
ventů. Bude vás obor bavit i za pár let 
a uplatníte se v praxi? Dáte to fi nanč-
ně, zvládnete dojíždění nebo bydlení 
mimo domov? Nemá obor vysokou 
míru studentů, kteří nedostudují, a 
nebude vám učivo dělat potíže? Pokud 
bilance nevypadá moc dobře, hledejte 
raději dál. V e-boocích na 
www.KamPoMaturite.cz/e-booky 
najdete spoustu dalších důležitých 
informací – stáhněte si je zdarma.

Jak na vysokou – průvodce 
přijímacím řízením

Máte vybranou školu? Přehled všech VŠ v republice uvádíme na prostřední 
dvoustraně tohoto čísla, obory vyhledáte na www.VysokeSkoly.com. TIP!

www.kampomaturite.cz

Když to hodně zjednodušíme, je to 
u nejžádanějších oborů následovně:
MEDICÍNA – testy z biologie, chemie, 
fyziky
PRÁVO – testy předpokladů ke studiu
PSYCHOLOGIE – obvykle více kol, 
test oborových znalostí, všeobecného 
přehledu a orientace ve společenských 
vědách, někdy znalosti biologie, druhé 
kolo pohovor nad nastudovanou 

literaturou, motivace volby oboru 
a předpoklady pro práci psychologa
EKONOMICKÉ FAKULTY – nejčastěji 
test z matematiky a jazyka, případně 
test předpokladů ke studiu
POLICEJNÍ AKADEMIE ČR – znalostní 
a jazykový test
SPOLEČENSKÉ VĚDY A PEDAGO-
GICKÉ FAKULTY – testy předpokladů 
ke studiu, společenskovědní rozhled,

případně talentová/praktická zkouška
Konkrétní podmínky najdete u přísluš-
ných oborů na webech škol, přehled 
pro všechny školy dohledáte pohro-
madě na www.VysokeSkoly.com 
i s termíny a náplní přijímaček. 
Stáhněte si také aktualizované 
e-booky s podrobnými informacemi 
pro jednotlivé obory.

Z ČEHO JSOU PŘIJÍMAČKY

VYZKOUŠEJTE 
NĚCO NOVÉHO
Každý rok přibývají na školách 
nové obory. Podívejte se na novin-
ky, které můžete nově studovat:
DAMU Performerství
VŠB-TUO FEI Počítačové systémy 
pro průmysl 21. století
MENDELU ZF Floristická tvorba

PŘIHLÁŠKA
Veřejné a státní vysoké školy uzavírají příjem přihlášek většinou na konci 
února a v průběhu března.
Přihlášku podáváte už hlavně elektronicky a stojí v průměru 500 Kč za jeden 
obor. Papírová přihláška – pokud ji školy přijímají – vás vyjde obvykle dráž 
než její elektronická varianta. Pozor, někde je nutné elektronickou přihlášku 
vytisknout a zaslat poštou. Potvrzení od lékaře vyžadují jen některé obory (ty-
picky učitelské nebo zdravotnické). Nejčastější přílohou k přihlášce je maturit-
ní vysvědčení, pokud žádáte o prominutí přijímaček nebo body navíc v přijí-
macím řízení, mohou to být i další dokumenty (jazykové certifi káty, potvrzení 
účasti v soutěžích, seznamy literatury, doložení praxe atd.).

JAKOU MÁTE ŠANCI?
V roce 2016 poklesly počty podaných přihlášek na VŠ, snížily se i počty 
přijatých uchazečů. V průměru byla šance na přijetí 79,5 %. Snížil se počet 
uchazečů, kteří riskovali jen jednu přihlášku, 2 a více přihlášek podalo 54,2 % 
studentů. U nejžádanějších oborů zůstala pravděpodobnost přijetí na stejné 
úrovni, a je hluboko pod celkovým průměrem – např. u přijímaček na obor 
Psychologie na FF UK v roce 2016 uspělo jen 61 z 1035 zájemců.

U KTERÝCH FAKULT JE NEJNIŽŠÍ ŠANCE NA PŘIJETÍ?
Umělecké – VŠUP – 11,5 %
Lékařské – 2. LF UK – 16,9 %
Právnické – PF UK – 22,5 %
Filozofi cké/humanitní – FSS OSU – 29,3 %
Pedagogické – PDF OSU – 30,6 %
Sportovní – FTVS UK – 32,2 %
Ekonomické – FPH VŠE – 41,7 %
Technické, přírodovědné, zemědělské – FBMI ČVUT – 44,2 %
(Zdroje: dsia.uiv.cz, stránky UK)

KAM SE DOSTANETE BEZ PŘIJÍMAČEK
Na některých veřejných školách vám zkoušky prominou za dobré známky, výsled-
ky maturity nebo účast ve středoškolských olympiádách. Na následujících fakul-
tách se alespoň na 1 obor dostanete bez přijímací zkoušky, aniž byste o prominutí 
přijímaček museli žádat:
ČZU FLD, ČVUT FD*, FJFI (Děčín), JČU PDF, PŘF, FF, FROV, ZF, EF*, MENDELU AF, ZF, OSU 
FF, PDF, PŘF, SLU FPF, MÚ, TUL FT, FPHP, FZS, FS, UHK PDF, PŘF, UJEP FVTM, FŽP, PŘF, 
UK PŘF, UPCE DFJP, FES, FEI*, FCHT, UTB FAI, FHS, FLKŘ, FT, VŠB FMMI, FSTAV, HGF*, 
VŠCHT všechny fakulty, VŠPJ, VŠTECB, ZČU FEL, FAV, FS, FEK, FF.
Aktualizovaný přehled najdete na www.KamPoMaturite.cz. Doporučujeme informace ověřit. 
Školy označené * uvádíme informace za předchozí rok, k datu přípravy časopisu nebyla informace k dispozici.

http://www.kampomaturite.cz/e-booky
http://www.vysokeskoly.com/
http://www.kampomaturite.cz/
http://www.vysokeskoly.com/
http://dsia.uiv.cz/
http://www.kampomaturite.cz/
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Další materiály seženete na www.Seminarky.cz a www.Ctenarsky-denik.cz. 
9 000 prací zdarmaTIP!

www.Seminarky.cz

PŘÍPRAVA NA DEN D
Vyzkoušeli jste testy? Sežeňte si učeb-
nice pro konkrétní obor a poohlédněte 
se po vhodném kurzu.

UČEBNICE, BEZ KTERÝCH SE 
NEOBEJDETE, NAJDETE V NAŠEM 
E-SHOPU:
MEDICÍNA 
Modelové otázky 
k přijímacím zkouškám 
na 1. lékařskou fakultu UK

PRÁVA 
knihy SCIO představujeme 
na str. 4

SPOLEČENSKÉ VĚDY 
Základy společenských 
věd – balíček 4 dílů

PSYCHOLOGIE 
Psychologie - Jak se dostat 
na vysokou (skripta)

PAČR 
Policejní akademie 
– Řešení bakalářského 
znalostního testu 
Bezpečnostně právní studia, Policejní 

činnosti, Kriminalistika a další forenzní 
disciplíny, Bezpečnostní management 
ve veřejné správě 2016/17

EKONOMICKÉ FAKULTY 
Přijímací zkoušky 
z matematiky na VŠE

Tím zdaleka nekončíme, podívejte 
se na www.KamPoMaturite.cz na 
všechny učebnice k maturitě, přijí-
mačkám, jazykové učebnice 
a slovníky. 
Při zadání kódu AE080 získáte 
slevu na objednávku. 

PŘÍPRAVNÉ KURZY 
K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM 
najdete na www.KamPoMaturite.cz. 

PRÁVO – semestrální kurz

PSYCHOLOGIE – semestrální kurz

MEDICÍNA – semestrální kurz

ONLINE KURZ OSP 
– Hrave.KamPoMaturite.cz

Semestrální kurzy začínají už v lednu 
v Praze a Brně, tak se nezapomeňte 
co nejdříve přihlásit! Bližší informace 
uvádíme na str. 8.

JAK JSTE NA TOM? 
VYZKOUŠEJTE TESTY!
Vzorové i ostré testy k maturitě
Na našem webu seženete testy 
CERMAT od roku 2011 i s řešením.
www.KamPoMaturite.cz/
statni-maturita-testy

TESTY K PŘIJÍMAČKÁM 
KE STAŽENÍ
Shromáždili jsme desítky testů 
k přijímacím zkouškám, některé i se 
správnými odpověďmi. Aktualizujeme 
také odkazy na testy na stránkách 
fakult. Vše najdete seřazené 
podle oboru nebo fakulty na 
www.KamPoMaturite.cz/
prijimaci-testy-vs-online

ONLINE TEST 
S VÝSLEDKY
Zjistěte, jak jste před přijímačkami 
na tom, a vyzkoušejte testy online. 
Vyhodnocení obdržíte hned do e-mai-
lu spolu s přehledem správných odpo-
vědí. Na výběr máte testy z biologie, 
psychologie, češtiny, politologie, mate-
matiky a test studijních předpokladů.
www.VysokeSkoly.com/testy

http://www.seminarky.cz/
http://www.ctenarsky-denik.cz/
http://www.seminarky.cz/
http://www.kampomaturite.cz/
http://www.kampomaturite.cz/
http://hrave.kampomaturite.cz/
http://www.kampomaturite.cz/
http://www.kampomaturite.cz/
http://www.vysokeskoly.com/testy
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V e-shopu www.KamPoMaturite.cz seženete téměř všechny učebnice k přijímačkám  
a maturitě. Při zadání kódu AE080 navíc dosáhnete na slevu na kurzy i knihy.

Učebnice k maturitě

Získejte slevu 33 % na on-line kurzy – do 31. ledna 2017 ji získáte na  
Hrave.KamPoMaturite.cz s kódem KPMLEDEN17.TIP!

www.kampomaturite.cz

MATEMATIKA 
Maturita z matematiky

ČESKÝ JAZYK 
Maturita z českého  
jazyka a literatury

STOVKY DALŠÍCH UČEBNIC 
NAJDETE PŘÍMO V E-SHOPU.

KÓD PRO SLEVU

AE080
ZADEJTE V E-SHOPU NA 

WWW.KAMPOMATURITE.CZ 
V KOŠÍKU DO POLE AGENTA 

KÓD AE080 A ZÍSKÁTE SLEVU
 NA KNIHY I KURZY

ANGLIČTINA 
Příprava na státní  
maturitu – Angličtina

NĚMČINA 
Němčina 
– maturitní témata

 PREZENČNÍ KURZY 
 LETNÍ SEMESTR 
(Praha, Brno, víkend nebo 
všední den, leden – květen 
2017)
■ Právo 
■ Psychologie 
■ Medicína 

 PREZENČNÍ KURZY 
 MATURITA 
(Praha, Brno, víkend nebo 
všední den, leden – květen 
2017)
■ Český jazyk
■ Matematika
■ Angličtina 
■ Německý jazyk

 PREZENČNÍ KURZY 
 TÝDENNÍ
(Praha, květen 2017)
■ Žurnalistika
■ Politologie
■ Psychologie

 ONLINE KURZY 
 K MATURITĚ 
 A PŘÍPRAVĚ NA OSP 
(Hrave.KamPoMaturite.cz)
■ OSP 
■ Maturita ČJ
■ Maturita matematika
■ Maturita AJ

Přípravné kurzy k přijímacím 
zkouškám a maturitě
Prezenční kurzy začínají v lednu v Praze a Brně, můžete si vybrat variantu o víkendu nebo ve 
všední den večer. Zvolit můžete i VIP variantu prezenčních kurzů (VIP balíček obsahuje kurz 
+ učebnice a bonusy zdarma).

http://www.kampomaturite.cz/
http://hrave.kampomaturite.cz/
http://www.kampomaturite.cz/
http://www.kampomaturite.cz/
http://hrave.kampomaturite.cz/
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Aktuální podobu přehledu s kontakty najdete na www.KamPoMaturitě.cz  
a www.VysokeSkoly.com.TIP!

Dny otevřených dveří VŠ v lednu 2017

Doporučujeme všechny termíny před návštěvou ověřit. V lednu 2016 konaly dny otevřených dveří také MÚVS ČVUT a VŠTE ČB, k datu přípravy redakce (prosinec 2016) nebyly na webu informace 
o konání akce k dispozici.

SOUKROMÉ VŠ
4. 1. CEVRO Institut, z.ú. (další termín Č. Krumlov 5. 1.) www.cevroinstitut.cz

10. 1. Bankovní institut vysoká škola a.s. (další termíny 18. a 31. 1.) www.bivs.cz, Vysoká škola logistiky o.p.s. www.vslg.cz, 
Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. www.vsaps.cz

11. 1. Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. www.mup.cz, Vysoká škola finanční a správní, a.s. www.vsfs.cz, Vysoká škola obchodní v Praze, 
o.p.s. (další termín 25. 1.) www.vso.cz  

12. 1. University of New York in Prague, s.r.o. www.unyp.cz, Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o., www.vsh.cz, 
Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s.r.o. www.svses.cz, ŠKODA  AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s., www.savs.cz, 
Unicorn College s.r.o. www.unicorncollege.cz

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

16. 1. AKCENT College s.r.o. www.akcentcollege.cz, Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s. www.vsem.cz

17. 1. Vysoká škola regionálního rozvoje , s.r.o. (další termín Brno 25. 1.) www.vsrr.cz

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

21. 1. Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. www.hotskolabrno.cz, Prague College s.r.o. www.praguecollege.cz

25. 1. Vysoká škola kreativní komunikace, s.r.o. (další termíny 26. a 31. 1.) www.vskk.cz

27. 1. ART & DESIGN INSTITUT, s.r.o. www.artdesigninstitut.cz

VEŘEJNÉ VŠ
6. 1. DAMU obor produkce, AF MENDELU, 3. LF UK, obor Ekonomie FSV UK

7. 1. PAČR všechny fakulty, 1. LF UK, NF VŠE

9. 1. HF JAMU katedra zpěvu, HTF UK

11. 1. FHS UK, DFJP UPCE, FF ZČU

12. 1. FP VUTBR, FST ZČU, FVL a FVT UNOB

13. 1. JČU všechny fakulty, FI MUNI, FRRMS MENDELU, FR UPCE, FIS VŠE, FIT a FSI VUTBR

13. a 14. 1. OSU všechny fakulty s výjimkou FU, UHK všechny fakulty

14. 1. LF MUNI, 2. LF, FF, HTF UK, FAST VUTBR

16. 1. ETF UK, obory MTS, TS, SD, ČNS, PMV, PVP, SSP, SSA FSV UK

16. - 27. 1. FA ČVUT

17. 1. PRF MUNI, FEK ZČU Plzeň

18. 1. DAMU obor teorie a kritika, LF MUNI, KTF UK, FBI VŠB-TUO, FPF SLU, FZS ZČU

19. 1. PŘF UK, FZS UPCE, FEL ZČU 

20. 1. FEL ČVUT, FF MUNI, AF MENDELU, FTVS UK, FAST VŠB-TUO, FFÚ VŠE, FEK ZČU Cheb

20. - 21. 1. ČZU všechny fakulty, FSS MUNI, FES UPCE

21. 1. UPOL všechny fakulty, PŘF MUNI, LF HK UK, FPE ZČU, FVZ UNOB

21. - 22. 1. FVU VUTBR

23. 1. ESF MUNI

24. 1. PŘF MUNI, OPF SLU

25. 1. ZF MENDELU, FVP a MÚ SLU, FMIMS TUL, FMMI VŠB-TUO, FEKT VUTBR, FAV a FPR ZČU

25. - 29. 1. AVU

26. 1. UJEP všechny fakulty (FUD bez Bc. programů), UTB všechny fakulty (FMK pouze program MKS)

27. 1. FSV ČVUT, LDF A PEF MENDELU, FPHP TUL, FPH VŠE

27. - 28. 1. VŠCHT všechny fakulty

28. 1.  EF VŠB-TUO

30. 1. - 3. 2.  FU OSU výtvarné obory

31. 1. FSPS MUNI

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

www.Seminarky.cz

http://www.kampomaturite.cz/
http://www.vysokeskoly.com/
http://www.cevroinstitut.cz/
http://www.bivs.cz/
http://www.vslg.cz/
http://www.vsaps.cz/
http://www.mup.cz/
http://www.vsfs.cz/
http://www.vso.cz/
http://www.unyp.cz/
http://www.vsh.cz/
http://www.svses.cz/
http://www.savs.cz/
http://www.unicorncollege.cz/
http://www.vsers.cz/
http://www.akcentcollege.cz/
http://www.vsem.cz/
http://www.vsrr.cz/
http://www.newtoncollege.cz/
http://www.hotskolabrno.cz/
http://www.vskk.cz/
http://www.artdesigninstitut.cz/
http://www.seminarky.cz/
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Stáhněte si zdarma e-booky s návody, jak udělat maturitu a dostat se na 
nejžádanější obory, na www.KamPoMaturite.cz/e-bookyTIP!

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

Partneři

Mediální partneři:
Nejlepší časopis pro budoucí maturanty

9. ročník soutěže končí už 28. 2. 2017!
Zvolte nejhezčí maturantku a maturanta 2017

Lucie Strižencová

Kristýna 
Velebná

Sandra 
Pelikovská

 CO SI MŮŽETE STÁHNOUT 

■ Přes 25 000 prací ke stažení
■ 9000 prací úplně zdarma
■ 3000 maturitních okruhů, 2000 čtenářských deníků, slohové 
■ práce, profesionální slohové podklady
■ Možnost profesionálního zpracování podkladů
■ Platba kartou nebo mobilem
■ Výhodné stahování za kredity a další možnosti)

 JAK ZÍSKAT KREDITY NA STAHOVÁNÍ ZDARMA? 

■ Za „like“ na Facebooku Seminárky.cz
■  Když umožníte stahování své práce zdarma ostatním 

uživatelům
■ Za registraci
■ Za vložení práce
■ Za každé stažení vámi vložené práce
■ Za přihlášení do redakce

 A DALŠÍ MOŽNOSTI -  SLEDUJTE NA WWW.SEMINARKY.CZ 

Chybí vám vypracovaná otázka k maturitě, ztratili jste poznámky? Nebo potřebujete 
podklady pro poslední stránku v seminární práci? Na Seminárky.cz a Čtenářský-deník.cz 
najdete potřebné zdroje. A stahovat můžete 24 hodin denně.

www.kampomaturite.cz

http://www.kampomaturite.cz/e-booky
http://kampomaturite.cz/
http://semin�rky.cz/
http://nawww.seminarky.cz/
http://semin�rky.cz/
http://Cten�rsk�-den�k.cz/
http://www.kampomaturite.cz/
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Být úspěšným manažerem nezna-
mená mít pouze pozici a moc, ale 
především mít schopnosti nahlížet 
na věci z různých úhlů pohledu, 

užitečně se pohybovat v měnících se situa-
cích a chápat druhé. Tak hovoří o mistrovství 
profesionálního manažera PhDr. PaedDr. Eva 
Ambrozová, Ph.D. - vedoucí Ústavu huma-
nitních věd na vysoké škole managementu 
a psychologie NEWTON College, která byla 
během posledních pěti let 4x vyhodnocena 
jako nejlepší soukromá VŠ v ČR.  
 
Na vaší škole se schází poměrně hodně 
směrů, které se jinde vyučují zvlášť. Je 
to kombinace managementu, ekono-
mie a psychologie. Jaká to má pozitiva, 
zejména pokud jde o psychologii, která je 
v tomto propojení poněkud netradičním 
oborem?
Propojení ekonomie a managementu v psy-
chologickém rámci podporuje osobnostní 
potenciál našich studentů. Být profesionál-
ním a především úspěšným manažerem 
není jen o odborných znalostech ze světa 
businessu. Je to především o kvalitě schop-
ností daného člověka, jak se např. dokáže 
chovat k druhým lidem, jak umí číst situace, 
do kterých přichází dnes a denně. Je to také 

o respektu k sobě samému a k prostředí, ve 
kterém se pohybuje. My si toto uvědomu-
jeme, a proto v propojení psychologie, eko-
nomie a managementu vidíme obrovskou 
příležitost pro novou generaci manažerů. 
Naši úspěšní absolventi jsou důkazem toho, 
že jdeme správnou cestou. 

Kdybyste měla teď spatra popsat případ-
ným uchazečům o studium filosofii výuky 
na NEWTON College, co byste jim řekla? 
Vedeme studenty k objevování svých silných 
stránek, k rozvoji sebe sama a především ke 
kultivaci vlastního myšlení. Tím, že jsme sou-
kromá škola, musíme studentům nabídnout 
víc než standardní vysokoškolské prostředí. 
Kromě klasické expertní výuky a aktuálních 
pohledů na reálné problémy z praxe jsou to 
především různé způsoby, jak na ně nahlížet, 
jak o nich přemýšlet, jak je analyzovat, a jak 
činit finální rozhodnutí. 

Hovoříte o rozvoji sebe sama. Myslíte, že 
jinde na osobnostní rozvoj tolik nedbají? 
Velké univerzity nemají prostor pro to, aby 
se studentům věnovaly individuálně. Naší 
největší přidanou hodnotou je, že míříme 
k rozvoji individuality každého jednotlivce 
a studentům dáváme prostor, aby ze školy 

mohli vytěžit maximum pro svůj 
osobnostní rozvoj. Vycházíme z toho, 
že chci-li vést lidi, tak nejdříve musím 
porozumět sama sobě. Každý může 
sám sebe použít jako „laboratoř“, kde 
může objevovat, trénovat a rozvíjet 
své vlastní potenciály a zdroje. Teprve 
potom může přemýšlet o druhých 
lidech.

Údajně u vás funguje něco, 
jako metoda zakázky na výuku. 
Co si pod tím můžeme představit? 
Výuka není pouze lineární proces, 
kdy vyučující v roli experta přichází 
s tématem, které studentům vyloží 

a učí je se v něm orientovat. Pro nás je výuka 
něco víc. Je to projekt, na kterém pracují stu-
denti společně s vyučujícím. Jako důležitou 
vnímáme právě zmíněnou metodu zakázky, 
která umožňuje vydefinovat studentům 
jejich očekávání, potřeby, významná témata 
a oblasti aplikace. Formulací zakázky se tak 
studenti aktivně zúčastňují výukového pro-
cesu svým vlastním přemýšlením a reflexí. 
Jinými slovy, student není jen pasivním 
konzumentem předkládaných témat, ale 
stává se spolutvůrcem a aktivním realizáto-
rem celé výuky. 

Jaký vztah tedy máte se studenty? Vy 
i řada vašich kolegů se prý studentům 
věnuje i ve svém volném čase, což není 
zrovna běžné.
Vztah bych označila přívlastkem – partner-
ský, přátelský. Naše škola si zakládá na indi-
viduálním přístupu. A já k tomu dodávám, 
že ten individuální přístup je oboustranný 
proces. V tomto vztahu vítáme a očekáváme 
aktivitu studenta. Student musí vědět, že se 
má na koho s důvěrou obrátit. 

Kdybyste měla popsat hlavní přednosti 
výuky na NEWTON College oproti jiným 
vysokým školám, co by to bylo?
Většina vysokých škol se primárně zaměřuje 
na rozvoj hard skills – tedy profesních 
a systémových dovedností. Některé školy 
dávají do svých programů předměty, semi-
náře či kurzy, které se týkají rozvoje i soft 
skills – tedy dovedností, které jsou potřebné 
pro vytváření, udržování, rozvoj a řízení 
vztahů mezi lidmi. Na NEWTON College se 
snažíme jít ještě dál a rozvíjíme subtle skills. 
To je hledání, objevování a pilování jemných 
schopností, které se podílejí na procesech 
poznávání, rozhodování, chování a vedení 
lidí. Subtle skills nejsou z vnějšku úplně patr-
né, ale tvoří významnou přidanou hodnotu 
kvality jedince z hlediska jeho orientace 
a fungování v dané situaci. 

Kdo chce  
vést lidi,  
musí nejprve poznat sám sebe 

KOMERČNÍ PREZENTACE NEWTON COLLEGE

Časopis si můžete také zdarma stáhnout a prolistovat na  
www.Casopis.KamPoMaturite.czTIP!

www.Seminarky.cz

http://www.casopis.kampomaturite.cz/
http://www.seminarky.cz/
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KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? www.mup.cz
Metropolitní univerzita Praha

Kam po maturitě: 
na veřejnou 
vysokou školu
Veřejné a státní vysoké školy uzavírají příjem 
přihlášek obvykle na konci února a v průběhu 
března. Přesné termíny podle fakult najdete na 
www.VysokeSkoly.com. Podívejte se také na 
lednové akce vysokých škol na str. 9.

     

FAPPZ, ČZU v Praze 
Kamýcká 129 
165 21 Praha 6 – Suchdol

El. přihl.: ANO 

www.af.czu.cz

http://prijimacky.czu.cz/

Nabízí BAKALÁŘSKÉ STUDIUM těchto akreditovaných studijních oborů:
PROFESNÍHO ZAMĚŘENÍ: Rostlinná produkce ■ Zahradnictví ■ Zahradní a krajinářské 
úpravy ■ Zahradní a krajinářská architektura ■ Trávníkářství ■ Živočišná produkce 
■ Chov koní ■ Speciální chovy ■ Kynologie ■ Zoorehabilitace a asistenční aktivity se 
zvířaty ■ Rybářství a akvaristika ■ Ekologické zemědělství ■ Veřejná správa  
v zemědělství a krajině.
TEORETICKÉHO ZAMĚŘENÍ: Chovatelství  ■ Pěstování rostlin ■ Produkční a okrasné 
zahradnictví ■ Rozvoj venkova ■ Kvalita produkce ■ Rostlinolékařství ■ Výživa  
a potraviny ■ Ochrana krajiny a využívání přírodních zdrojů ■ Sustainable Use of 
Natural Resources ■ Agriculture and Food.
Pro absolventy bakalářských studijních programů 
nabízíme možnost navazujícího magisterského, případně 
doktorského studia prezenční formou, u vybraných 
oborů i formou kombinovanou.
Dny otevřených dveří: 25. 11. 2016, 20. 1. - 21. 1. 2017
Termín podání přihlášek: do 31. 3. 2017
Přijímací zkouška  pro Bc.: 13. - 17. 6. 2017 

pro NMgr.: 8., 9. a 12. 6. 2017

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze

 

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

 

El. přihl.: ANO 

chuchle@ivp.czu.cz

www.ivp.czu.cz 
www.facebook.com/ivp.czu.cz

NABÍZÍ V PROGRAMU „SPECIALIZACE V PEDAGOGICE“ 
TYTO BAKALÁŘSKÉ OBORY:

■ PORADENSTVÍ V ODBORNÉM VZDĚLÁVÁNÍ - prezenční i kombinovaná forma studia
■ UČITELSTVÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ - kombinovaná forma studia
■ UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ - kombinovaná forma studia

DÁLE NABÍZÍ PROGRAMY CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ:
■ UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ 
■ UČITELSTVÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ 
■ VYCHOVATELSTVÍ PRO ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ 

Dny otevřených dveří: 20. – 21. 1. 2017
Termín podání přihlášek (bakalářské obory): do 31. 3. 2017
Přijímací zkoušky (bakalářské obory): 12., 13. a 15. 6. 2017
Další informace: www.ivp.czu.cz, www.facebook.com/ivp.czu.cz
tel. 224 386 001, e-mail: chuchle@ivp.czu.cz

Institut vzdělávání a poradenství ČZU v Praze

http://www.mup.cz/
http://www.vysokeskoly.com/
http://www.af.czu.cz/
http://prijimacky.czu.cz/
mailto:chuchle@ivp.czu.cz
http://www.ivp.czu.cz/
http://www.facebook.com/ivp.czu.cz
http://www.ivp.czu.cz/
http://www.facebook.com/ivp.czu.cz
mailto:chuchle@ivp.czu.cz
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Bc.   |   Mgr.   |   Ing.   |   PhDr.   |   Ph.D. www.mup.cz

 , 

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská 
Kamýcká 1176, 165 21 Praha 6 – Suchdol
Telefon: 224 383 743, 224 383 761, 224 383 848, 224 383 710 
infoprihlasky@fld.czu.cz
www.fld.czu.cz, www.facebook.com/fld.czu.cz, elektronická přihláška: is.czu.cz/prihlaska

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

BAKALÁŘSKÉ OBORY TŘÍLETÉ (Bc.):
Lesnictví (p+k)
Dřevařství (p+k)
Hospodářská a správní služba v lesním hospodářství (p+k)
Provoz a řízení myslivosti (p+k)
Podnikání ve dřevozpracujícím a nábytkářském průmyslu (p)
Konzervace přírodnin a taxidermie (p)
Forestry - vyučovaný v angličtině (p)

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ OBORY DVOULETÉ (Ing.):
Lesní inženýrství (p, k)
Dřevařské inženýrství (p, k)
Forestry, Water and Landscape Management - vyučovaný v angličtině (p)
Tropical Forestry and Agroforestry - vyučovaný v angličtině (p)
p – prezenční studium, k – kombinované studium

V rámci studia lze 1 až 2 semestry studovat na zahraničních univerzitách nebo se zúčastnit krátkodobých zahraničních stáží (Španělsko, Velká Británie, Švédsko, 
Německo, Kanada, Polsko, Rusko, Rakousko a mnohé další země).
Přihlášky přijímáme do 31. března 2017  prostřednictvím elektronického formuláře na http://is.czu.cz/prihlaska.
Dny otevřených dveří: 20. - 21. 1. 2017
Prominutí přijímacích zkoušek: Bakalářské obory: do oborů Lesnictví, Dřevařství a Hospodářská a správní služba v LH přijímáme bez zkoušek. 
Navazující magisterské obory: Uchazeči o studium oborů Lesní inženýrství a Dřevařské inženýrství, kteří absolvovali příbuzný bakalářský obor, budou přijímáni  
bez zkoušek. Seznam uznávaných bakalářských oborů je uveden na www.fld.czu.cz.
Ostatní uchazeči budou vykonávat zkoušky z předmětů uvedených na webu FLD.
Termín přijímacích zkoušek: 12. – 16. 6. 2017

Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze

 

Kamýcká 1176, 165 21 Praha 6 – Suchdol
Telefon: 224 383 765
tuharska@fzp.czu.cz
www.fzp.czu.cz

NABÍZÍ PRO ROK 2017/2018 STUDIUM V OBORECH:
BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY 
(P=presenční forma, K=kombinovaná forma studia): 

■ Aplikovaná ekologie (P, K), 
■ Vodní hospodářství (P), 
■ Územní plánování (P), 
■ Územní technická a správní služba (P, K) 
(ÚTSS - kombinovaná forma studia v Praze a konzultačních střediscích Litvínov, 
Karlovy Vary a Březnice). 

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ OBORY V ČJ: 
■ Aplikovaná ekologie (P), 
■ Environmentální modelování (P),
■ Krajinné a pozemkové úpravy (P), 
■ Krajinné inženýrství (P), 
■ Ochrana přírody (P, K), 
■ Regionální a environmentální správa (P, K), 
■ Voda v krajině (P)
(Obory OPR a RES - kombinovaná forma studia v Praze). 

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ OBORY V AJ: 
■ Environmental Modelling, Nature Conservation, 
■ Landscape Planning, Environmental Geosciences.

Přihlášky: od 25. listopadu 2016 do 31. března 2017  
elektronicky na http://is.czu.cz/prihlaska

Dny otevřených dveří: 20. – 21. 1. 2017

Přijímací zkoušky: 19. 6. – 23. 6. 2017

Fakulta životního prostředí ČZU v Praze

http://vysokeskoly.com/
http://www.mup.cz/
mailto:infoprihlasky@fld.czu.cz
http://www.fld.czu.cz/
http://www.facebook.com/fld.czu.cz
http://is.czu.cz/prihlaska
http://is.czu.cz/prihlaska
http://www.fld.czu.cz/
mailto:tuharska@fzp.czu.cz
http://www.fzp.czu.cz/
http://is.czu.cz/prihlaska
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KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? www.mup.cz
Metropolitní univerzita Praha

 

Břehová 7 
115 19  Praha 1

Telefon: 224 358 284  
 

klara.soukupova@fjfi.cvut.cz

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

MODERNÍ APLIKACE PŘÍRODNÍCH VĚD
■ Matematika ■ Moderní materiály ■ Informatika a software ■ Kvantová fyzika  
■ Elektronika ■ Lasery ■ Jaderná fyzika ■ Nanotechnologie ■ Matematické modelovaní 
■ Radiační ochrana ■ Teoretická fyzika ■ Elementární částice a urychlovače  
■ Kosmický výzkum ■ Jaderná chemie ■ Aplikovaná statistika ■  Radiofarmaka  
■ Optoelektronika ■ Reaktory a energetika ■ Termojaderná fúze ■  Radiologie

Fakulta nabízí studium úzce propojené s praxí již v průběhu bakalářského studia. Studenti řeší 
témata moderní vědy a aplikace nových poznatků v technice, medicíně, ekonomii, IT a dalších 
oborech. Absolventi fakulty odcházejí do praxe jako vysoce cenění odborníci a nemají nouzi  
o pracovní nabídky. 

Díky spolupráci s více než 120 univerzitami a výzkumnými institucemi v ČR i v zahraničí a poměrně 
malému počtu studentů, garantujeme práci na aktuálních vědeckých a aplikačních problémech  
a možnost vycestovat do zahraničí na stáže a dlouhodobé pobyty.

Fakulta též nabízí neformální vyžití v podobě kulturně-společenských a vědeckých akcí. Pořádáme 
plesy, Noc na Jaderce, konference, divadla atd. Příjemné prostředí napomáhá lépe zvládat náročné 
studium.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 1. 2. 2017. PŘIHLÁŠKY: DO 31. 3. 2017 - PRIHLASKA.CVUT.CZ

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze

  

Thákurova 9 
160 00 Praha 6 Dejvice

Telefon:  224 359 827 

studium@fit.cvut.cz

www.fit.cvut.cz

OBORY BAKALÁŘSKÉHO STUDIJNÍHO 
PROGRAMU INFORMATIKA (BSP)
Standardní délka studia 3 roky, titul Bc.
■ Bezpečnost a informační technologie KS
■ Informační systémy a management
■ Počítačové inženýrství
■ Teoretická informatika
■  Webové a softwarové inženýrství 

 zaměření Počítačová grafika 
 zaměření Softwarové inženýrství KS 
 zaměření Webové inženýrství

■ Znalostní inženýrství
KS - Tyto obory lze studovat také v kombinovaném studiu.

OBORY MAGISTERSKÉHO STUDIJNÍHO 
PROGRAMU INFORMATIKA (MSP)
Standardní délka studia 2 roky, titul Ing.
■  Počítačová bezpečnost
■  Počítačové systémy a sítě 
■  Návrh a programování vestavných systémů
■  Systémové programování 

    zaměření Systémové programování 
    zaměření Teoretická informatika

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

■  Znalostní inženýrství

Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze

Den otevřených dveří: 3. 2. 2017
Termín podání přihlášek: 31. 3. 2017
Přijímací zkouška pro BSP i MSP: 23. 6. 2017
Přihlášky můžete podávat online na webu http://prihlaska.cvut.cz.

 

Kamýcká 129  
165 21 Praha 6 – Suchdol

Telefon:  224 384 216 
 224 383 218

El. přihl.: ANO 

jiroutkoval@tf.czu.cz

www.tf.czu.cz

TECHNICKÁ FAKULTA České zemědělské univerzity v Praze nabízí zájemcům o studium 
v rámci akreditovaných dvoustupňových studijních programů tříleté bakalářské  
a dvouleté navazující magisterské studium v prezenční i kombinované formě v těchto  
studijních oborech:
■ ZEMĚDĚLSKÁ TECHNIKA
■ SILNIČNÍ A MĚSTSKÁ AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA
■ TECHNIKA A TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ
■ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVEB
■ OBCHOD A PODNIKÁNÍ S TECHNIKOU
■ INFORMAČNÍ A ŘÍDICÍ TECHNIKA V APK
■ INŽENÝRSTVÍ ÚDRŽBY
■  TECHNOLOGY AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING 

(VYUČOVANÝ V AJ)
■ AGRICULTURAL ENGINEERING (VYUČOVANÝ V AJ)

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

Technická fakulta ČZU v Praze

http://www.mup.cz/
mailto:klara.soukupova@fjfi.cvut.cz
http://www.fjfi.cvut.cz/
http://www.jaderka.cz/
http://prihlaska.cvut.cz/
mailto:studium@fit.cvut.cz
http://www.fit.cvut.cz/
http://prihlaska.cvut.cz/
mailto:jiroutkoval@tf.czu.cz
http://www.tf.czu.cz/
http://prijimacky.czu.cz/
http://www.tf.czu.cz/
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www.fel.cvut.cz

Pojďte
studovat

nejlepší
technickou fakultu

Navštivte nás na DNI OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ  pá 20. 1. 2017  √∞ ≈∫≤∑ ∆≠  :-)

Kam po maturitě?

v České republice!

Spojujeme 
elektrotechniku 

a informatiku

Studium adiktologie je zaměřeno na prevenci a léčbu v oblasti užívání 
návykových látek a na snižování souvisejících zdravotních škod člověka.

Adiktolog je zdravotnickým odborníkem, jenž pomáhá lidem, kteří jsou 
ohroženi závislostním chováním. 

Studium na prestižní univerzitě, jedné z nejstarších v Evropě
Možnost pokračovat v navazujícím magisterském 
a následně doktorském studiu
Možnost zahraničních studijních pobytů
Odborné stáže po celé ČR
Účast na vědeckých projektech
Lokalita v centru PrahyLokalita v centru Prahy

www.adiktologie.cz/studium   l   www.facebook.com/studium.adiktologie

SŠ vzdělání ukončené maturitní zkouškou, úspěšné složení 
přijímacích zkoušek (písemný test z biologie a základních 
obecných znalostí z adiktologie)

Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
Tel.: + 420 224 968 270  l   info@adiktologie.cz

Výhody studia adiktologie na 1. LF UK

Požadavky pro přijetí

Bakalářský obor na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

Kontakty

STUDUJ ADIKTOLOGII

Politologie

Žurnalistika
Německá a  středoevropská studia

Ekonomie a finance 

 Marketingová komunikace 
a public relations  

Mediální 
 studia

So
cio

lo
gi

e

Soudobé dějiny

Teritoriální studia

Česko-německá 
studia

    Sociologie
    a sociální 

politika

Politologie
a mezinárodní
vztahy

Mezinárodní vztahy

Sociologie
a sociální antropologie

Středoevropská 
komparativní studia

Bezpečnostní studia

Mezinárodní 
teritoriální
studia

Politologie
a veřejná 

politika

Veřejná 
a sociální 

politika

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

Studujte u nás!

2016 2017

www.studiumrybarstvi.cz

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

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

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

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

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

2017 2018

http://vysokeskoly.com/
http://www.mup.cz/
http://www.fel.cvut.cz/
http://www.adiktologie.cz/studium
http://www.facebook.com/studium.adiktologie
mailto:info@adiktologie.cz
http://www.fsv.cuni.cz/
http://www.studiumrybarstvi.cz/
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KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? www.mup.cz
Metropolitní univerzita Praha

VELETRH PRAŽSKÝCH VEŘEJNÝCH VYSOKÝCH ŠKOL

čtvrtek 2. února 2017 | 9:00–16:30 | Karolinum Univerzity Karlovy | Ovocný trh 3-5, Praha 1 | 

VSTUP ZDARMA

UNIVERZITA
KARLOVA

www.prazske-verejne-vysoke-skoly.cz

Akademie múzických umění    |
Akademie výtvarných umění    |

Česká zemědělská univerzita    |
České vysoké učení technické    |
Univerzita Karlova                                     |

NA VELETRHU SE BUDOU PREZENTOVAT
Vysoká škola ekonomická
Vysoká škola chemicko-technologická
Vysoká škola uměleckoprůmyslová

ŠKOLA DOPORUČENÁ ZAMĚSTNAVATELI 2016
Poprvé za tři uskutečněné ročníky soutěže ŠKOLA DOPORUČENÁ ZAMĚSTNAVATELI se na první příčku v celostátní kategorii fakult pro-
bojovala Fakulta strojního inženýrství, VUT Brno, takže její proděkan Jiří Hlinka má důvod se usmívat. Pan děkan Michael Valášek z letos 
stříbrné Fakulty strojní ČVUT v Praze nemusí být smutný, protože předešlé dva ročníky vyhráli. Pan proděkan Zdeněk Poruba z Fakulty 
strojní, VŠB-TU Ostrava obsadili třetí místo. Mezi gratulanty byli Jan Varmuža, obchodní ředitel ManpowerGroup, Karolína Gondková, 
ředitelka odboru vysokých škol MŠMT a Jiří Kadlec, majitel portálu KamPoMaturite.cz s Lindou Šefčíkovou ze společnosti McDonald‘s 
ČR. Ocenění byla předána tradičně na výročním setkání Klubu zaměstnavatelů, tentokrát 10. 11. v sídle společnosti Microsoft ČR. 

NEJLEPŠÍCH 20 FAKULT VYSOKÝCH ŠKOL V ČR
1. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství                     1472 b.
2. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní                                  1380 b.
3. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní       1039 b.
4. Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní                                                  940 b.
5. VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií             745 b.
6. ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická                                                             716 b.
7. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní                                                645 b.
8. VŠB – TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky                             495 b.
9. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická                             489 b.
10. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická                              412 b.
11. Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera                                     338 b.
12. VŠB – TU Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství             328 b.
13. UJEP v Ústí n. L., Fakulta výrobních technologií a managementu                 326 b.
14. VUT v Brně, Fakulta stavební                                                                               289 b.
15. TU v Liberci, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií   254 b.
16. UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky                                          253 b.
17. ČVUT v Praze, Fakulta stavební                                                                           213 b.
18. Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická                                 200 b.
19. VŠB – TU Ostrava, Ekonomická fakulta                                                              196 b.
20. Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky                        195 b.

http://www.mup.cz/
http://www.prazske-verejne-vysoke-skoly.cz/
http://kampomaturite.cz/
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Fyzika
Bakalářské obory (Bc.)

Aplikovaná fyzika

Obecná fyzika

Navazující magisterské obory (Mgr.)

Astronomie a astrofyzika

Biofyzika a chemická fyzika

Fyzika kondenzovaných soustav 

a materiálů

Fyzika povrchů a ionizovaných 

prostředí

Geofyzika

Jaderná a subjaderná fyzika

Matematické a počítačové modelování 

ve fyzice

Meteorologie a klimatologie

Optika a optoelektronika

Teoretická fyzika

Informatika
Bakalářské obory (Bc.)

Obecná informatika

Programování a softwarové systémy

Softwarové a datové inženýrství

Bioinformatika (na PřF UK)*

Navazující magisterské obory (Mgr.)

Diskrétní modely a algoritmy

Matematická lingvistika

Počítačová grafi ka a vývoj 

počítačových her

Softwarové a datové inženýrství

Softwarové systémy

Teoretická informatika

Umělá inteligence 

Bioinformatika (na PřF UK)*

Matematika
Bakalářské obory (Bc.)

Finanční matematika

Matematika pro informační 

technologie

Obecná matematika

Navazující magisterské obory (Mgr.)

Finanční a pojistná matematika

Matematická analýza

Matematika pro informační 

technologie

Matematické modelování ve fyzice 

a technice

Matematické struktury

Numerická a výpočtová matematika

Pravděpodobnost, matematická 

statistika a ekonometrie

Učitelství
Bakalářské obory (Bc.)

Matematika — Fyzika

Matematika — Deskriptivní geometrie

Matematika — Informatika

Matematika — Biologie (na PřF UK)*

Matematika — Geografi e (na PřF UK)*

Matematika — Chemie (na PřF UK)*

Matematika — Tělesná výchova 

a sport (na FTVS UK)*

Matematika v kombinaci s jedním 

z oborů na FF UK

 Anglistika — amerikanistika

 Český jazyk a literatura

 Filozofi e

 Francouzská fi lologie

 Hispanistika

 Latinský jazyk a literatura 

 Německý jazyk a literatura

Navazující magisterské obory (Mgr.)

Matematika — Fyzika

Matematika — Deskriptivní geometrie

Matematika — Informatika

Matematika — Biologie (na PřF UK)*

Matematika — Geografi e (na PřF UK)*

Matematika — Chemie (na PřF UK)*

Matematika — Tělesná výchova 

(na FTVS)*

Fyzika — Biologie (na PřF UK)*

Fyzika — Chemie (na PřF UK)*

Matematika v kombinaci s jedním 

z oborů na FF UK

 Anglický jazyk

 Anglofonní literatury a kultury

 Filozofi e

        Francouzská fi lologie

        Hispanistika

        Německý jazyk a literatura

        Učitelství českého jazyka 

a literatury pro střední školy

* Ke studiu v oborech označených hvězdičkou se zájemci o studium přihlašují na fakultě, s níž MFF UK na zajištění 

tohoto oboru spolupracuje. Termíny pro podání přihlášek jsou v těchto případech k 28. 2. 2017. Podrobné informace 

naleznete na webu příslušné fakulty. V ostatních případech se zájemci o studium přihlašují přímo na MFF UK. 

univerzita karlova
matematicko-fyzikální fakulta

termín podání přihlášky pro bakalářské studium: 31. 3. 2017
termín podání přihlášky pro magisterské studium: 28. 2. 2017 

* Ke studiu v oborech označených hvězdičkou se zájemci o studium přihlašují na fakultě, s níž MFF UK na zajištění * Ke studiu v oborech označených hvězdičkou se zájemci o studium přihlašují na fakultě, s níž MFF UK na zajištění * Ke studiu v oborech označených hvězdičkou se zájemci o studium přihlašují na fakultě, s níž MFF UK na zajištění * Ke studiu v oborech označených hvězdičkou se zájemci o studium přihlašují na fakultě, s níž MFF UK na zajištění * Ke studiu v oborech označených hvězdičkou se zájemci o studium přihlašují na fakultě, s níž MFF UK na zajištění * Ke studiu v oborech označených hvězdičkou se zájemci o studium přihlašují na fakultě, s níž MFF UK na zajištění * Ke studiu v oborech označených hvězdičkou se zájemci o studium přihlašují na fakultě, s níž MFF UK na zajištění * Ke studiu v oborech označených hvězdičkou se zájemci o studium přihlašují na fakultě, s níž MFF UK na zajištění * Ke studiu v oborech označených hvězdičkou se zájemci o studium přihlašují na fakultě, s níž MFF UK na zajištění * Ke studiu v oborech označených hvězdičkou se zájemci o studium přihlašují na fakultě, s níž MFF UK na zajištění * Ke studiu v oborech označených hvězdičkou se zájemci o studium přihlašují na fakultě, s níž MFF UK na zajištění * Ke studiu v oborech označených hvězdičkou se zájemci o studium přihlašují na fakultě, s níž MFF UK na zajištění * Ke studiu v oborech označených hvězdičkou se zájemci o studium přihlašují na fakultě, s níž MFF UK na zajištění * Ke studiu v oborech označených hvězdičkou se zájemci o studium přihlašují na fakultě, s níž MFF UK na zajištění * Ke studiu v oborech označených hvězdičkou se zájemci o studium přihlašují na fakultě, s níž MFF UK na zajištění * Ke studiu v oborech označených hvězdičkou se zájemci o studium přihlašují na fakultě, s níž MFF UK na zajištění * Ke studiu v oborech označených hvězdičkou se zájemci o studium přihlašují na fakultě, s níž MFF UK na zajištění * Ke studiu v oborech označených hvězdičkou se zájemci o studium přihlašují na fakultě, s níž MFF UK na zajištění * Ke studiu v oborech označených hvězdičkou se zájemci o studium přihlašují na fakultě, s níž MFF UK na zajištění * Ke studiu v oborech označených hvězdičkou se zájemci o studium přihlašují na fakultě, s níž MFF UK na zajištění * Ke studiu v oborech označených hvězdičkou se zájemci o studium přihlašují na fakultě, s níž MFF UK na zajištění * Ke studiu v oborech označených hvězdičkou se zájemci o studium přihlašují na fakultě, s níž MFF UK na zajištění * Ke studiu v oborech označených hvězdičkou se zájemci o studium přihlašují na fakultě, s níž MFF UK na zajištění * Ke studiu v oborech označených hvězdičkou se zájemci o studium přihlašují na fakultě, s níž MFF UK na zajištění * Ke studiu v oborech označených hvězdičkou se zájemci o studium přihlašují na fakultě, s níž MFF UK na zajištění * Ke studiu v oborech označených hvězdičkou se zájemci o studium přihlašují na fakultě, s níž MFF UK na zajištění * Ke studiu v oborech označených hvězdičkou se zájemci o studium přihlašují na fakultě, s níž MFF UK na zajištění * Ke studiu v oborech označených hvězdičkou se zájemci o studium přihlašují na fakultě, s níž MFF UK na zajištění * Ke studiu v oborech označených hvězdičkou se zájemci o studium přihlašují na fakultě, s níž MFF UK na zajištění * Ke studiu v oborech označených hvězdičkou se zájemci o studium přihlašují na fakultě, s níž MFF UK na zajištění * Ke studiu v oborech označených hvězdičkou se zájemci o studium přihlašují na fakultě, s níž MFF UK na zajištění * Ke studiu v oborech označených hvězdičkou se zájemci o studium přihlašují na fakultě, s níž MFF UK na zajištění * Ke studiu v oborech označených hvězdičkou se zájemci o studium přihlašují na fakultě, s níž MFF UK na zajištění * Ke studiu v oborech označených hvězdičkou se zájemci o studium přihlašují na fakultě, s níž MFF UK na zajištění * Ke studiu v oborech označených hvězdičkou se zájemci o studium přihlašují na fakultě, s níž MFF UK na zajištění * Ke studiu v oborech označených hvězdičkou se zájemci o studium přihlašují na fakultě, s níž MFF UK na zajištění * Ke studiu v oborech označených hvězdičkou se zájemci o studium přihlašují na fakultě, s níž MFF UK na zajištění * Ke studiu v oborech označených hvězdičkou se zájemci o studium přihlašují na fakultě, s níž MFF UK na zajištění * Ke studiu v oborech označených hvězdičkou se zájemci o studium přihlašují na fakultě, s níž MFF UK na zajištění * Ke studiu v oborech označených hvězdičkou se zájemci o studium přihlašují na fakultě, s níž MFF UK na zajištění * Ke studiu v oborech označených hvězdičkou se zájemci o studium přihlašují na fakultě, s níž MFF UK na zajištění * Ke studiu v oborech označených hvězdičkou se zájemci o studium přihlašují na fakultě, s níž MFF UK na zajištění * Ke studiu v oborech označených hvězdičkou se zájemci o studium přihlašují na fakultě, s níž MFF UK na zajištění * Ke studiu v oborech označených hvězdičkou se zájemci o studium přihlašují na fakultě, s níž MFF UK na zajištění * Ke studiu v oborech označených hvězdičkou se zájemci o studium přihlašují na fakultě, s níž MFF UK na zajištění * Ke studiu v oborech označených hvězdičkou se zájemci o studium přihlašují na fakultě, s níž MFF UK na zajištění * Ke studiu v oborech označených hvězdičkou se zájemci o studium přihlašují na fakultě, s níž MFF UK na zajištění * Ke studiu v oborech označených hvězdičkou se zájemci o studium přihlašují na fakultě, s níž MFF UK na zajištění * Ke studiu v oborech označených hvězdičkou se zájemci o studium přihlašují na fakultě, s níž MFF UK na zajištění * Ke studiu v oborech označených hvězdičkou se zájemci o studium přihlašují na fakultě, s níž MFF UK na zajištění * Ke studiu v oborech označených hvězdičkou se zájemci o studium přihlašují na fakultě, s níž MFF UK na zajištění * Ke studiu v oborech označených hvězdičkou se zájemci o studium přihlašují na fakultě, s níž MFF UK na zajištění * Ke studiu v oborech označených hvězdičkou se zájemci o studium přihlašují na fakultě, s níž MFF UK na zajištění * Ke studiu v oborech označených hvězdičkou se zájemci o studium přihlašují na fakultě, s níž MFF UK na zajištění * Ke studiu v oborech označených hvězdičkou se zájemci o studium přihlašují na fakultě, s níž MFF UK na zajištění * Ke studiu v oborech označených hvězdičkou se zájemci o studium přihlašují na fakultě, s níž MFF UK na zajištění * Ke studiu v oborech označených hvězdičkou se zájemci o studium přihlašují na fakultě, s níž MFF UK na zajištění 
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Matematika — Chemie (na PřF UK)*Matematika — Chemie (na PřF UK)*Matematika — Chemie (na PřF UK)*Matematika — Chemie (na PřF UK)*Matematika — Chemie (na PřF UK)*

Matematika — Tělesná výchova Matematika — Tělesná výchova 

Fyzika — Biologie (na PřF UK)*Fyzika — Biologie (na PřF UK)*

Fyzika — Chemie (na PřF UK)*Fyzika — Chemie (na PřF UK)*Fyzika — Chemie (na PřF UK)*Fyzika — Chemie (na PřF UK)*Fyzika — Chemie (na PřF UK)*

Matematika v kombinaci s jedním 

Matematika — Geografi e (na PřF UK)*Matematika — Geografi e (na PřF UK)*Matematika — Geografi e (na PřF UK)*Matematika — Geografi e (na PřF UK)*

Matematika — Chemie (na PřF UK)*Matematika — Chemie (na PřF UK)*Matematika — Chemie (na PřF UK)*Matematika — Chemie (na PřF UK)*Matematika — Chemie (na PřF UK)*

Matematika — Tělesná výchova Matematika — Tělesná výchova Matematika — Tělesná výchova Matematika — Tělesná výchova Matematika — Tělesná výchova Matematika — Tělesná výchova 

(na FTVS)*(na FTVS)*(na FTVS)*(na FTVS)*

Matematika — Biologie (na PřF UK)*

Matematika — Geografi e (na PřF UK)*Matematika — Geografi e (na PřF UK)*Matematika — Geografi e (na PřF UK)*

Matematika — Chemie (na PřF UK)*Matematika — Chemie (na PřF UK)*Matematika — Chemie (na PřF UK)*

Matematika — Tělesná výchova Matematika — Tělesná výchova Matematika — Tělesná výchova 

(na FTVS)*(na FTVS)*(na FTVS)*(na FTVS)*(na FTVS)*(na FTVS)*

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

BAKALÁŘSKÉ OBORY – PREZENČNÍ STUDIUM
● IBB – International Business (ibb.vse.cz)
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ OBORY – PREZENČNÍ STUDIUM
● EGEI – Economics of Globalisation and European Integration
(Erasmus Mundus, egei.vse.cz)
● IDS – International and Diplomatic Studies (ids.vse.cz)
● IB – International Business – Central European Business Realities
(akreditace EPAS, ib.vse.cz)
DOKTORSKÉ OBORY – PREZENČNÍ A KOMBINOVANÉ STUDIUM
● International Economic Relations ● International Political Relations
● Commercial and International Economic Law ● Political Science
PROGRAM TYPU MBA
● MAE – Master Management et Administration des Entreprises (iftg.vse.cz)

K r o k  s p r á v n ý m  s m ě r e m

Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3, Tel: 224 095 244, prfmv@vse.cz

http://fmv.vse.cz FMVPridejseknam

Fakulta mezinárodních vztahů
Vysoká škola ekonomická v Praze

Studium v ceském jazyce

^

Studium v anglickém jazyce

UZÁVĚRKY 

PŘIH
LÁŠEK

Bc. a
 In

g.: 3
0. 4

. 2
017 

PhD: 1
5. 5

. 2
017

http://www.mup.cz/
http://ibb.vse.cz/
http://egei.vse.cz/
http://ids.vse.cz/
http://ib.vse.cz/
http://iftg.vse.cz/
mailto:prfmv@vse.cz
http://fmv.vse.cz/
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FAKULTA
PODNIKO-
HOSPODÁŘSKÁ

FAKULTA
MANAGEMENTU
JINDŘICHŮV 
HRADEC

FAKULTA
MEZINÁRODNÍCH 
VZTAHŮ

NÁRODO-
HOSPODÁŘSKÁ
FAKULTA

FAKULTA
FINANCÍ 
A ÚČETNICTVÍ

FAKULTA
INFORMATIKY
A STATISTIKY

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY

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

Den otevřených dveří (Vencovského aula):
20. ledna 2017 od 9:00 a 11:00

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY

● Arts Management
● Podniková ekonomika a management
● Bachelor of Business Administration
● Экономика предприятия и менеджмент

Den otevřených dveří (Vencovského aula):  
27. 1. 2017 od 9:00 a od 12:00

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY

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

Den otevřených dveří (Vencovského aula):  
4. 2. 2017 od 10:00

http://ffu.vse.cz

http://fis.vse.cz

http://fmv.vse.cz

http://nf.vse.cz

http://fph.vse.cz

http://fm.vse.cz

Vysoká škola 
ekonomická 
v Praze

● Aplikovaná informatika
● Informační média a služby
● Matematické metody v ekonomii
● Multimédia v ekonomické praxi
● Sociálně-ekonomická demografie
● Statistické metody v ekonomii 
● Statistika a ekonometrie 

Den otevřených dveří (Vencovského aula):  
13. 1. 2017 od 10:00 

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

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

Den otevřených dveří (Vencovského aula):  
7. 1. 2017 od 10:00

● Management

Den otevřených dveří:  
1. února a 11. března 2017

www.vse.cz

UZÁVĚRKA 

PŘIH
LÁŠEK: 

30. 0
4. 2

017

http://vysokeskoly.com/
http://www.mup.cz/
http://ffu.vse.cz/
http://fis.vse.cz/
http://fmv.vse.cz/
http://nf.vse.cz/
http://fph.vse.cz/
http://fm.vse.cz/
http://www.vse.cz/
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Akademika Heyrovského 1203/8  
500 05 Hradec Králové

Telefon: 495 067 111 

prijimaci.rizeni@faf.cuni.cz

www.faf.cuni.cz

ZDRAVOTNICKÁ BIOANALYTIKA 
Pro zájemce o práci v klinických laboratořích
■ Zdravotní laborant - tříleté bakalářské studium (Bc.)

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

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

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

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

Přihlášky ke studiu do 28. 2. 2017. Přijímací řízení 10. – 14. 6. 2017.

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

  

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové  
Akademika Heyrovského 1203/8  
500 05 Hradec Králové

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

STUDIUM FARMACIE NA UNIVERZITĚ KARLOVĚ  
Odborné studium v důležité oblasti zdravotnictví

STUDIJNÍ PROGRAM FARMACIE - pětileté magisterské studium (Mgr.)

Farmaceut není „jen“ lékárník. Je to odborník s jedinečnou znalostí o léčivech,  
o jejich vývoji, výrobě, kontrole a odborném výdeji. Má tak nezastupitelnou roli  
v systému zdravotní péče.

V magisterském pětiletém studijním programu Farmacie nabízíme od akademického roku  
2016/2017 možnost specializace v pěti farmaceutických oblastech: Farmaceutická analýza;  
Farmaceutická chemie; Klinická farmacie; Léčiva přírodního původu; Průmyslová farmacie.

UPLATNĚNÍ V ČR I ZAHRANIČÍ  
Studium na Farmaceutické fakultě UK plně odpovídá požadavkům Evropské komise  
a absolventi mohou vykonávat povolání ve všech členských státech EU.

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

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

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

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

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

■ Lékárenství
■ Klinická farmacie
■ Výzkum a vývoj léčiv

■ Farmaceutický průmysl
■ Zdravotnické školství
■  Léková informační centra

■  Vědecko-výzkumná kariéra  
na půdě univerzity, ve  
výzkumných ústavech  
a zahraničních institucích

Přihlášky ke studiu do 28. 2. 2017. 
Přijímací řízení 10. – 14. 6. 2017.

http://www.mup.cz/
mailto:prijimaci.rizeni@faf.cuni.cz
http://www.faf.cuni.cz/
mailto:prijimaci.rizeni@faf.cuni.cz
http://www.faf.cuni.cz/
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Univerzitní kampus 
Kamenice 753/5 
625 00 BRNO
Telefon:  549 49 1111 

549 49 1305
studijni@med.muni.cz 
www.med.muni.cz

LÉKAŘSKÁ FAKULTA NABÍZÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 OBORY
MAGISTERSKÉ 
■ Všeobecné lékařství (MUDr.) a Zubní lékařství (MDDr.)

BAKALÁŘSKÉ 

■ Fyzioterapie ■ Dentální hygiena ■ Nutriční terapeut  ■ Optika a optometrie  
■ Ortoptika  ■ Radiologický asistent  ■ Zdravotní laborant   
■ Zdravotnický záchranář  ■ Všeobecná sestra  ■ Porodní asistentka

Podání elektronické přihlášky od 1. 11. 2016 do 28. 2. 2017
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 14. 1. 2017 a 18. 1. 2017

Více informací o přijímacím řízení najdete na http://med.muni.cz/uchazeci/   
anebo http://www.med.muni.cz/index.php?id=28

Masarykova univerzita, Lékařská fakulta 

  
 

Arna Nováka 1 
602 00 Brno

Telefon: 549 49 5453
music@phil.muni.cz
www.phil.muni.cz/music

Ústav hudební vědy FF MU nabízí pro akademický rok 2017/2018 tyto bakalářské obory:
■ HUDEBNÍ VĚDA 
■ SDRUŽENÁ UMĚNOVĚDNÁ STUDIA
■ TEORIE INTERAKTIVNÍCH MÉDIÍ
■ TEORIE A PROVOZOVACÍ PRAXE STARÉ HUDBY (pouze kombinované studium)
Proč studovat bakalářské obory na Ústavu hudební vědy FF MU?
■ Jedno z nejlépe vybavených pracovišť FF MU.
■ Rozsáhlá nabídka odborných praxí v kulturních institucích během studia.
■  Pravidelné zahraniční i domácí exkurze po uměleckých památkách spojené s návštěvami koncertů  

a operních představení.
■ Možnost vycestovat na partnerské zahraniční univerzity (stáže, studentské i pracovní pobyty).
■ Praktické umělecké vyžití (studentský orchestr, sbor, ansámblová hra).
■  Po absolvování Bc. studia lze pokračovat v navazujícím magisterském studiu v těchto oborech: 

Hudební věda, Teorie interaktivních médií, Učitelství estetické výchovy pro střední školy,  
Management v kultuře.

■ Absolventi nalézají uplatnění v předních kulturních a vědeckých institucích.
Podání elektronické přihlášky od 1. 11. 2016 do 28. 2. 2017 (is.muni.cz/prihlaska)
Den otevřených dveří 20. 1. 2017
Více informací o oborech Ústavu hudební vědy na stránkách www.phil.muni.cz/music v sekci „uchazečům o studium“.

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

 

José Martího 31
162 52 Praha 6

Telefon:  220 171 111

El. přihl.: ANO  
www.ftvs.cuni.cz

Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu 
BAKALÁŘSKÉ STUDIUM:
V akademickém roce 2017/2018 otevíráme tyto obory  
ve dvou studijních programech:

TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT
■  obor Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělá-

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

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

forma studia
■  obor Vojenská tělovýchova, prezenční i kombinovaná 

forma studia 
■  obor Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se  

specifickými potřebami, prezenční forma studia
■  obor Management tělesné výchovy a sportu, prezenční 

forma studia

SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ
■  obor Fyzioterapie, prezenční forma studia
■  obor Ortotik-protetik, kombinovaná forma studia

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM:
V akademickém roce 2017/2018 otevíráme tyto obory  
ve dvou studijních programech:

TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT
■  obor Učitelství pro střední školy – tělesná výchova 

(dvouoborové), prezenční forma studia
■  obor Učitelství pro střední školy – ochrana obyvatelstva 

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

forma studia
■  obor Vojenská tělovýchova, prezenční i kombinovaná 

forma studia
■  obor Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se  

specifickými potřebami, prezenční forma studia
■  obor Management tělesné výchovy a sportu, prezenční 

forma studia

SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ
■  obor Fyzioterapie, prezenční forma studia

Přihláška ke studiu se podává pouze elektronicky na http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-528.html
Termín podání přihlášky: do 28. února 2017. Den otevřených dveří 20. ledna 2017

http://vysokeskoly.com/
http://www.mup.cz/
mailto:studijni@med.muni.cz
http://www.med.muni.cz/
http://med.muni.cz/uchazeci/
http://www.med.muni.cz/index.php?id=28
mailto:music@phil.muni.cz
http://www.phil.muni.cz/music
http://is.muni.cz/prihlaska
http://informac�ooborech�stavuhudebn�vedynastr�nk�chwww.phil.muni.cz/musicvsekci
http://www.ftvs.cuni.cz/
http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-528.html
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Přírodovědecká fakulta
Masarykovy univerzity

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

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

sobota 21. 1. 2017, 900–1300

úterý 24. 1. 2017, 900–1300

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

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

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

„V éře masovosti vzdělávání je pro nás 
prioritou osobní přístup ke studentům.“

Doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr., 
děkan Přírodovědecké fakulty MU

Uzávěrka přihlášek k bakalářskému studiu: 28. února 2017. Kontakt: studijni@sci.muni.cz, prihlaska@muni.cz.
Najdete nás na webu: sci.muni.cz a na facebooku: https://www.facebook.com/FacultyofScienceMU.

Foto: Oliver Staša

Foto: Oliver Staša

Navštivte dny otevřených dveří: 

http://www.mup.cz/
http://www.ucitseucit.cz/
http://www.sci.muni.cz/cz/PriBc
mailto:studijni@sci.muni.cz
mailto:prihlaska@muni.cz
http://sci.muni.cz/
https://www.facebook.com/FacultyofScienceMU
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www.fsps.muni.cz

Vyber si, kým můžeš být: 
 učitelem tělesné výchovy   
 manažerem sportu 
 trenérem  
 výživovým poradcem sportovců   
 fyzioterapeutem
 rozhodčím   
 odborníkem bezpečnostních složek

http://www.mup.cz/
http://www.fsps.muni.cz/
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Studijní oddělení AF MENDELU
Zemědělská 1
613 00 Brno
Telefon:  545 133 008

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

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

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

Úspěšní studenti bakalářských a navazujících magisterských oborů mohou pokračovat následně 
i v doktorském studiu a získat titul Ph.D.
Dny otevřených dveří: 6. ledna 2017, 20. ledna 2017, 3. února 2017 
vždy v 10 hod. v posluchárně Q 01.
Nabízíme: tradiční i nové studijní obory v širokém rozpětí, profesionální 
přístup, spojení s praxí a komerční sférou vč. mezinárodní spolupráce, 
moderní výukové a experimentální zázemí (např. skleníky, fytotrony, 
dva vlastní pivovary a potravinářské poloprovozy, zkušebnu vozidel, 
stáje s hospodářskými zvířaty)
Přihlášky ke studiu: do 31. března 2017 (http:// prihlaska.mendelu.cz)

      

Studijní oddělení ICV MENDELU
Zemědělská 5
613 00  Brno
Telefon: 545 135 208

iva.urbankova@mendelu.cz  
www.icv.mendelu.cz 

Elektronická přihláška: ANO

Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně
Vysokoškolský ústav Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně se zaměřuje na 
výuku vybraných bakalářských stud. programů a navazujícího magisterského stud. programu v oblasti 
pedagogických a technicko-ekonomických disciplín. V rámci dalšího vzdělávání organizujeme pro 
studenty i veřejnost odborné, jazykové a zájmové kurzy a semináře. Studentům jsou zdarma k dispozici 
profesionální služby Poradenského centra - studijní, kariérové a psychologické poradenství. Díky od-
borné a pedagogické erudici našich akademických pracovníků nabízíme studentům kvalitní a zajímavé 
studium a dobré uplatnění v praxi. 

Proč studovat na VÚ ICV MENDELU
■ Odborné praxe během studia ve školách a fi rmách ■ Podpora nadaných studentů 
■ Kvalifi kovaný, vstřícný a sehraný tým pedagogů ■ Prezenční i kombinovaná forma studia 
■ Možnost zahraničních studijních pobytů a stáží

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY
■ Učitelství odborných předmětů
■ Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku
■ Technické znalectví a pojišťovnictví

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ OBOR
■ Technické znalectví a expertní inženýrství

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 24. 2. 2017
PŘIHLÁŠKY KE STUDIU (všechny stud. obory): do 15. 4. 2017

 
 

Zemědělská 3
613 00 Brno

Telefon: 545 134 006

studpri@mendelu.cz. 

www.ldf.mendelu.cz

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

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

Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 27. 1. 2017
Termín podání přihlášek: do 31. 3. 2017
Přijímací zkoušky: 25. 5. – 8. 6. 2017 
Elektronická přihláška: ANO

http://vysokeskoly.com/
http://www.mup.cz/
mailto:agro@mendelu.cz
http://www.af.mendelu.cz/
http://prihlaska.mendelu.cz/
mailto:iva.urbankova@mendelu.cz
http://www.icv.mendelu.cz/
mailto:studpri@mendelu.cz
http://www.ldf.mendelu.cz/
http://is.mendelu.cz/prihlaska/
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Studijní oddělení ZF MENDELU
Valtická 337
691 44 Lednice
Telefon: 519 367 225
fax: 519 367 222
info@zf.mendelu.cz
www.zf.mendelu.cz (ofi ciální web) 

www.zahradnickafakulta.cz 
(pro uchazeče o studium)

Zahradnická fakulta MENDELU se sídlem v Lednici je institucí s nejdelší tradicí zahradnického výzkumu 
a vzdělávání v České republice. Uskutečňuje vysokoškolské studium v celé šíři zahradnických oborů 
a na všech jeho úrovních, v denní i kombinované formě. Svým studentům nabízí moderní posluchárny, 
laboratoře, skleníky či rozsáhlou oborovou knihovnu. A to vše se odehrává v inspirujícím prostředí 
unikátní komponované krajiny Lednicko-valtického areálu.
OBORY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA (Bc.):
■ Zahradnictví (3PK) ■  Vinohradnictví a vinařství (3PK) ■ Jakost rostlinných potravinových zdrojů (3P) 
■ Zahradní a krajinářská architektura (4P) ■ Zahradní a krajinářské realizace (3P) ■ Floristická tvorba (3P) 
■ Správa zeleně (3K)

OBORY MAGISTERSKÉHO STUDIA (NMgr.):
■ Zahradnictví (2PK) ■ Řízení zahradnických technologií (2PK) ■ Zahradní a krajinářská architektura (2P) 
■ Management zahradních a krajinářských úprav (2P) 
■ International Master of Horticulture Science (2PEng) 

Vysvětlení zkratek v závorce: např. 3PK – 3 roky studia v Prezenční i Kombinované 
formě. Eng – výuka v angličtině (Joint Degree – Nitra, Krakow, Lednice).

Dny otevřených dveří: 25. ledna a 22. února 2017,  
vždy v 10:30 hod., aula ZF MENDELU, Lednice.
Přihlášky ke studiu: do 20. března 2017 (Bc.) 
a do 22. května 2017 (NMgr.).

Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně

 
  

Palackého tř. 1946/1
612 42 Brno-Královo Pole

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

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

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

STUDIUM PROGRAMU VETERINÁRNÍ HYGIENA A EKOLOGIE: 

■  MAGISTERSKÝ: Veterinární hygiena a ekologie - 6 let (MVDr.) 
■  BAKALÁŘSKÝ:  Bezpečnost a kvalita potravin - 3 roky (Bc.) 

 Ochrana zvířat a welfare - 3 roky (Bc.)
 Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin 
 v gastronomii - 3 roky (Bc.)

■  NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ: Bezpečnost a kvalita potravin - 2 roky (Mgr.) 
 Ochrana zvířat a welfare - 2 roky (Mgr.)

■  DOKTORSKÝ:  Veterinární hygiena a ekologie - 4 roky (Ph.D.) 
 i v kombinované formě 

Přijďte se podívat:  Den otevřených dveří 3. 2. 2017
Přijímací řízení:  http://fvhe.vfu.cz

Fakulta veterinární hygieny a ekologie VFU Brno 

       

17. listopadu 15/2172
708 33 Ostrava – Poruba
Telefon:  597 321 221 

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

VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní

STUDUJTE STROJNÍ OBORY NA NAŠÍ FAKULTĚ!
BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM „STROJÍRENSTVÍ”
Můžete se zaměřit na konstruování strojních částí a celků, strojírenskou technologii, robotiku či automatiza-
ci, nebo se profi lovat v oblasti energetických zařízení, hydrauliky, pneumatiky a dopravních technologií.

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM „TECHNOLOGIE LETECKÉ DOPRAVY”
Tento program je určen zájemcům o základní průpravu na kariéru v civilním letectví na nelicencovaných 
pozicích v rámci provozovatele letecké dopravy nebo provozovatele letiště.

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM „ENERGETIKA”
Připraví odborníky pro pozice provozních, řídicích či 
kontrolních pracovníků v elektrárnách a teplárnách, 
v útvarech energetiky a tvorby a ochrany životního 
prostředí a také v útvarech státní správy. Je nabízen 
pouze v kombinované formě studia. 

Ve studiu můžete pokračovat v NAVAZUJÍCÍM 
DVOULETÉM MAGISTERSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU 
„STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ”.
Chcete se dozvědět více o nabízených oborech, možnostech 
studia i aktivitách naší fakulty? Navštivte náš Den otevřených 
dveří 3. února 2017 v areálu VŠB-TUO v Ostravě-Porubě.

http://vysokeskoly.com/
http://www.mup.cz/
mailto:info@zf.mendelu.cz
http://www.zf.mendelu.cz/
http://www.zahradnickafakulta.cz/
mailto:fvhe@vfu.cz
http://fvhe.vfu.cz/
http://fvhe.vfu.cz/
mailto:vladimira.siroka@vsb.cz
http://www.fs.vsb.cz/
http://www.poslednistrojar.cz/
http://www.facebook.com/fsostrava
http://www.youtube.com/fsostrava
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www.fmmi.vsb.cz  |  facebook: fmmiostrava  |  instagram: fmmiostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

CHCETE ZÍSKAT KVALITNÍ TECHNICKÉ VZDĚLÁNÍ, KTERÉMU PATŘÍ BUDOUCNOST?

STUDUJTE NA FMMI!

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, VŠB-TUO pro akademický 
rok 2017/2018 nabízí FMMI studium v bakalářských studijních programech:
•  MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ
•  METALURGICKÉ INŽENÝRSTVÍ
•  PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ
•  EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PRŮMYSLOVÝCH SYSTÉMŮ

Zaujaly Vás studijní programy na FMMI?
S podrobnou charakteristikou jednotlivých studijních programů a oborů 
se můžete seznámit na www.fmmi.vsb.cz.

Po úspěšném absolvování bakalářského studia lze pokračovat v magister-
ských navazujících studijních programech fakulty.

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

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

MAGISTERSKÝ NAVAZUJÍCÍ
STUDIJNÍ PROGRAM MATERIÁLOVÉ 

INŽENÝRSTVÍ NABÍZÍ STUDIUM
VE DVOU NOVÝCH STUDIJNÍCH 

OBORECH

•  Materiály a technologie
pro automobilový průmysl

•  Biomechanické inženýrství

NOVÉ OBORY

  VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební

Bakalářský studijní program  
STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ 
v prezenční i kombinované formě studia 
(délka studia 4 roky) s obory:
■ Geotechnika
■ Městské inženýrství
■ Stavební hmoty a diagnostika staveb
■ Dopravní stavby
■ Konstrukce staveb
■ Prostředí staveb
■ Příprava a realizace staveb
■ Dopravní inženýrství
■ Building Structures (studium v AJ)

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

Bakalářský studijní program  
ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ pouze v prezenční formě 
studia se studijním oborem stejného názvu.
Absolventi tohoto programu mohou pokračovat v navazujícím  
magisterském studijním programu a oboru ARCHITEKTURA  
A STAVITELSTVÍ (doba studia 2 roky) nebo ve studijních oborech 
navazujícího magisterského studijního programu STAVEBNÍ 
INŽENÝRSTVÍ.

Den otevřených dveří je pořádán 20. 1. 2017 v areálu fakulty  
na ul. L. Podéště 1875/17 v Ostravě-Porubě.
Přihláška ke studiu je na adrese http://prihlaska.vsb.cz. Podává se  
do 31. 3. 2017.
  
Spolu s přihláškou  
musí být uhrazen 
i administrativní 
poplatek.
Podmínky přijetí 
ke studiu a další 
informace jsou 
k nahlédnutí na
www.fast.vsb.cz.

FAKULTA STAVEBNÍ VŠB-TU OSTRAVA NABÍZÍ STUDIUM  
V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH PROGRAMECH: 

http://www.mup.cz/
mailto:monika.barcova@vsb.cz
http://www.fmmi.vsb.cz/
http://www.fmmi.vsb.cz/
http://www.fmmi.vsb.cz/
http://prihlaska.vsb.cz/
http://www.fast.vsb.cz/
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Držíme ti místo
PREZENČNÍ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM
EKONOMIKA A MANAGEMENT • Ekonomika podniku 
/vč. specializace Ekonomika a právo v podnikání/ 
• Marketing a obchod /vč. specializace Média a ekonomická 
žurnalistika/ • Management /vč. specializace Sportovní 
management/ • Účetnictví a daně

HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA 
• Eurospráva • Finance • Národní hospodářství 
• Regionální rozvoj • Veřejná ekonomika a správa

SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA  
• Informatika v ekonomice

KOMBINOVANÉ BAKALÁŘSKÉ 
STUDIUM
• Ekonomika podniku 
• Veřejná ekonomika
 a správa

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

PREZENČNÍ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

Den 
otevřených dveří

 28. ledna 2017
Studium na Ekonomické fakultě VŠB-TU 
Ostrava lze absolvovat ve tříletých bakalářských 
a dvouletých navazujících magisterských studijních 
programech.

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

 , 

Bezručovo náměstí 885/14, 746 01 Opava
Telefon: 553 684 123
studium@fvp.slu.cz
www.fvp.slu.cz

Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě

Den otevřených dveří: 25. 1. 2017. Termín podání přihlášky: 28. 2. 2017.

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY: 
PREZENČNÍ STUDIUM  ■ Středoevropská studia ■ Všeobecná sestra ■ Veřejná správa a sociální politika  

■ Sociální patologie a prevence

KOMBINOVANÉ STUDIUM  ■ Všeobecná sestra ■ Veřejná správa a sociální politika  
■ Sociální patologie a prevence ■ Edukační péče o seniory 

PODMÍNKY PŘIJETÍ: Bližší informace jsou zveřejněny na webových stránkách fakulty www.fvp.slu.cz.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ OBORY:
PREZENČNÍ STUDIUM  ■ Středoevropská studia ■ Veřejná správa a sociální politika  

■ Veřejná politika a veřejná správa ve střední Evropě
KOMBINOVANÉ STUDIUM ■ Veřejná správa a sociální politika  
PODMÍNKY PŘIJETÍ: Bližší informace jsou zveřejněny na webových stránkách fakulty www.fvp.slu.cz.

DOKTORSKÉ STUDIUM:
PREZENČNÍ STUDIUM  ■ Moderní dějiny střední Evropy
KOMBINOVANÉ STUDIUM  ■ Moderní dějiny střední Evropy
PODMÍNKY PŘIJETÍ: Bližší informace budou zveřejněny na webových stránkách fakulty www.fvp.slu.cz.

http://vysokeskoly.com/
http://www.mup.cz/
http://www.drzimetimisto.cz/
mailto:studium@fvp.slu.cz
http://www.fvp.slu.cz/
http://www.fvp.slu.cz/
http://www.fvp.slu.cz/
http://www.fvp.slu.cz/
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Chceš studovat 
VYSOKOU ŠKOLU?

Nabízíme ti mnoho
aktraktivních oborů...

Obchodně podnikatelská
fakulta v Karviné

OPéeFka je ta správná volba.

Nabídka oborů: 

Bankovnictví | Sociální management | Podniková 

ekonomika a management | Veřejná ekonomika 

a správa | Podnikání | Marketing a obchod | 

Finance podniku | Ekonomika cestovního ruchu | 

Účetnictví a daně | Manažerská informatika

Management hotelnictví 
Management hotelnictví | Internet v podnikání

studujvkarvine.cz

Den

otevřených

dveří

24.1.2017
>> bakalářské, magisterské i doktorské vzdělání 

v různých odvětvích matematiky, fyziky, chemie, 
biologie a věd o Zemi

>> výběr z více než stovky studijních oborů 

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

a laboratořích
> špičkoví odborníci s excelentními vědeckými výsledky
> možnost zapojit se do výzkumu 
> spolupráce se zaměstnavateli již během studia
> vstřícný přístup ke studentům
> řada motivačních stipendií 
> důraz na internacionalizaci, podpora studentských 

zahraničních stáží, studijních pobytů
> možnost zapojit se do činnosti studentských spolků 

či aktivit pro popularizaci vědy
> pedagogické praxe na prestižních fakultních školách
> Olomouc – univerzitní město s širokou nabídkou 

kulturních, společenských i sportovních akcí

www.studujprf.upol.cz

DEN
OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ
21. 1. 2017

  

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

PEDAGOGICKÁ FAKULTA UP V OLOMOUCI poskytuje vysokoškolské vzdělání budoucím učitelům a dalším pedagogickým pracovníkům pro různé druhy 
škol mateřských, základních a středních, školských i mimoškolských výchovných a vzdělávacích zařízení, zaměřuje se i na další oblasti veřejného sektoru. 
Bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy v prezenční a kombinované formě studia, programy celoživotního vzdělávání. Seznam všech 
studijních programů a oborů otevíraných v akademickém roce 2017/2018 na webové stránce UP: www.studuj.upol.cz.

PROFESNÍ PŘÍPRAVA UČITELŮ VŠECH STUPŇŮ A TYPŮ ŠKOL:
■  mateřských (učitelství pro mateřské školy, předškolní pedagogika)
■   základních a středních (učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ v oborech humanitních, fi lologických, uměnovědných, přírodovědných, technických)
■   škol pro žáky se specifi ckými potřebami (speciální školy, školy s inkluzivním vzděláváním)
V bakalářských studijních programech Specializace v pedagogice a Speciální pedagogika si uchazeči mohou sami volit kombinaci studijních oborů. 
Pregraduální přípravu budoucích učitelů v oblasti přírodních a technických věd podporujeme prostřednictvím motivačního stipendia.

PŘÍPRAVA ODBORNÍKŮ V OBLASTI:
■   vychovatelství (vychovatelství a řízení volnočasových aktivit)
■   speciální pedagogiky (logopedie, speciální pedagogika předškolního věku – učitelství pro mateřské školy, speciální pedagogika – andragogika, 

 speciální pedagogika – intervence, speciální pedagogika – vychovatelství, dramaterapie)
■   ekologie a ochrany prostředí (aplikovaná ekologie pro veřejný sektor)

Elektronická přihláška ke studiu: Bc., Mgr a NMgr. studijních oborů od 1. 11. 2016 do 28. 2. 2017.
Termíny přijímacích zkoušek:  Bc. a Mgr. studijní obory: 12. – 16. 6. 2017

Doktorské studijní programy: 19. – 23. 6. 2017
Den otevřených dveří: 25. 11. 2016, 21. 1. 2017

Podrobné informace o přijímacím řízení do doktorských studijních programů:
http://www.pdf.upol.cz/menu/prijimaci-rizeni/doktorske-studium-phd/ 

Univerzita Palackého v Olomouci – Pedagogická fakulta

http://vysokeskoly.com/
http://www.mup.cz/
http://studujvkarvine.cz/
http://www.studujprf.upol.cz/
mailto:libuse.lysakova@upol.cz
http://www.upol.cz/
http://www.studuj.upol.cz/
http://www.pdf.upol.cz/menu/prijimaci-rizeni/doktorske-studium-phd/
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KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? www.mup.cz
Metropolitní univerzita Praha

Přemýšlíš, kam zamířit po střední škole? 
Zajímá tě chod druhé nejstarší univerzity zevnitř? 
Chceš poznat život v jediném univerzitním městě u nás? 

Den otevřených dveří Univerzity Palackého v Olomouci
v sobotu 21. ledna 2017 od 9 do 14 hodin

Představí se vám…

Cyrilometodějská teologická fakulta, Lékařská fakulta,
Filozofická fakulta, Přírodovědecká fakulta, 
Pedagogická fakulta, Fakulta tělesné kultury, 
Právnická fakulta a Fakulta zdravotnických věd

www.studuj.upol.cz

http://www.mup.cz/
http://www.studuj.upol.cz/
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Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín
Telefon: 576 035 052
studium@fai.utb.cz
www.utb.cz/fai

BAKALÁŘSKÉ OBORY (BC.) 3LETÉ:
■ Bezpečnostní technologie, systémy a management 
■ Informační a řídicí technologie 
■ Informační technologie v administrativě 
■ Softwarové inženýrství
■ Inteligentní systémy s roboty

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

Termín podání přihlášky: 31. 3. 2017
Den otevřených dveří: 26. 1. 2017
Elektronická přihláška: www.eprihlaska.utb.cz

Fakulta aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

možnost

stáží

a praxí

Studuj Fakultu 
logistiky 

a krizového řízení
v Uherském Hradišti

Jedinečné 
zaměření 

studia

Vše na 
jednom 

místě

Město, 
kde to žije

možnost 

se podílet na 

vědeckém 

výzkumu

individuální 

přístup 

ve výuce

bohatý 

studentský 

a společenský 

život

m

fakulta 

otevřená

světu

Fakulta logistiky a krizového řízení
Studentské nám. 1532
686 01 Uherské Hradiště

tel.: +420 57-603-2087 
(studijní oddělení)

studium@flkr.utb.cz

www.facebook.com/flkr.utb

Den otevřených dveří

26. ledna 2017

Fakulta logistiky a krizového řízení (FLKŘ) 
je nejmladší fakultou Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. 
Byla zřízena v roce 2009 s cílem vzdělávat studenty v 
oblasti  logistiky,  krizového ř ízení,  ochrany 
obyvatelstva a enviromentální bezpečnosti. Cílem 
fakulty je předat studentům kvalitní a potřebné 
informace pro budoucí výkon funkcí ve výrobních 
podnicích a veřejné správě.

Obory Ovládání rizik a Ochrana obyvatelstva lze studovat jak v prezenční 
formě studia, tak v kombinované formě studia (při zaměstnání).

http://vysokeskoly.com/
http://www.mup.cz/
mailto:studium@fai.utb.cz
http://www.utb.cz/fai
http://www.eprihlaska.utb.cz/
mailto:studium@flkr.utb.cz
http://www.facebook.com/flkr.utb
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KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? www.mup.cz
Metropolitní univerzita Praha

Pedagogická fakulta
učitelství všech kombinací, vychovatelství, filologie, humanitní studia,
specializované pedagogické disciplíny, umělecky zaměřená studia

Ústav sociální práce
sociální práce, sociální práce ve veřejné správě, sociální práce s osobami
se sníženou soběstačností, social work

Fakulta informatiky a managementu
informatika, management, finance, cestovní ruch, ekonomie

Přírodovědecká fakulta
finanční matematika, fyzikální měření, systematická biologie, chemie,
toxikologie, učitelství pro střední školy v aprobacích: biologie, fyzika,
chemie a matematika, informatika ve výuce

Filozofická fakulta
archeologie, archivnictví, filozofie, historie, politologie, sociologie

sociální práce, sociální práce ve veřejné správě, sociální práce s osobami
se sníženou soběstačností, social work

finanční matematika, fyzikální měření, systematická biologie, chemie,

Ústav sociální práce
sociální práce, sociální práce ve veřejné správě, sociální práce s osobami

toxikologie, učitelství pro střední školy v aprobacích: biologie, fyzika,
chemie a matematika, informatika ve výucechemie a matematika, informatika ve výuce

archeologie, archivnictví, filozofie, historie, politologie, sociologiearcheologie, archivnictví, filozofie, historie, politologie, sociologie

informatika, management, finance, cestovní ruch, ekonomie

Přírodovědecká fakultařírodovědecká fakulta
finanční matematika, fyzikální měření, systematická biologie, chemie,

Fakulta informatiky a managementu
informatika, management, finance, cestovní ruch, ekonomie

archeologie, archivnictví, filozofie, historie, politologie, sociologiearcheologie, archivnictví, filozofie, historie, politologie, sociologie

PPedagogická fakultaedagogická fakulta
učitelství všech kombinací, vychovatelství, filologie, humanitní studia,učitelství všech kombinací, vychovatelství, filologie, humanitní studia,
specializované pedagogické disciplíny, umělecky zaměřená studiaspecializované pedagogické disciplíny, umělecky zaměřená studia

Filozofická fakultaFilozofická fakultaFilozofická fakultaFilozofická fakulta
archeologie, archivnictví, filozofie, historie, politologie, sociologiearcheologie, archivnictví, filozofie, historie, politologie, sociologie

Univerzita Hradec Králové:
dokonalá pestrost vzdělání!
Přijďte se podívat na den otevřených dveří!
Budeme se na vás těšit 13.–14. ledna 2017.

�.uhk.cz

http://www.mup.cz/
http://uhk.cz/
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Mostní 5139
760 01 Zlín

Telefon:  576 032 024
576 032 025
576 038 008

studium@fhs.utb.cz

www.utb.cz/fhs

Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

NABÍZÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018:
BAKALÁŘSKÉ OBORY
■ Anglický jazyk pro manažerskou praxi
■ Německý jazyk pro manažerskou praxi
■ English for Business Administration
■ Sociální pedagogika
■  Andragogika v profi laci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře
■ Učitelství pro mateřské školy
■ Učitelství odborných předmětů pro SŠ
■ Všeobecná sestra
■ Porodní asistentka
■ Zdravotně sociální pracovník
MAGISTERSKÝ OBOR
■ Učitelství pro 1. stupeň základní školy
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ OBORY
■ Sociální pedagogika
■ Pedagogika předškolního věku
DOKTORSKÝ OBOR
■ Pedagogika Den otevřených dveří: 26. 1. 2017

Elektronické přihlášky: do března 2017

■ 
       

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

Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice

NA DFJP NABÍZÍME KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V DOPRAVĚ
BAKALÁŘSKÉ OBORY:
■ Dopravní management, marketing a logistika
■ Management, marketing a logistika ve spojích
■  Technologie a řízení dopravy 

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

– zaměření Silniční vozidla, Kolejová vozidla, nebo Ochrana životního prostředí v dopravě
■ Aplikovaná informatika v dopravě
■ Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě
■ Dopravní stavitelství (4leté studium, příprava na autorizovaného inženýra ve výstavbě)

„BUĎ JEDNÍM Z NÁS – STAŇ SE ODBORNÍKEM NA DOPRAVU!“
U všech oborů navazující magisterské, a dále doktorské studium (tituly Ing. a Ph.D.) 
■ vysoká zaměstnanost absolventů  ■ moderně vybavené laboratoře – nové Výukové a výzkumné 
centrum v dopravě, Dopravní sál ■ důraz na propojení teorie a praxe ■ široká nabídka studia 
v zahraničí – Erasmus+ ■ možnost účasti na řešení vědecko-výzkumných projektů
Den otevřených dveří: 1. 2. 2017 od 9:00 www.dfj p.cz/dod
Termín pro podání přihlášek do bakalářského studia: 1. 1. 2017 – 30. 4. 2017
Přijímací řízení na základě výsledků středoškolského studia – přijímací zkouška není

 

■   Přes 25 000 prací ke stažení, z toho 9000 
zdarma

■   Maturitní otázky, čtenářské deníky, refe-
ráty, skripta a vysokoškolské práce

■   Možnost profesionálního zpracování 
podkladů

■   Platba kartou nebo mobilem 24 h 
denně

■   Výhodné stahování za kredity 
■   Kredity zdarma za „like“ na FB a další 

možnosti

STAHUJTE NA  

NEJVĚTŠÍ  ■  NEJLEPŠÍ  ■  STAHUJ.

http://vysokeskoly.com/
http://www.mup.cz/
mailto:studium@fhs.utb.cz
http://www.utb.cz/fhs
mailto:studijni.dfjp@upce.cz
http://www.dfjp.cz/
http://www.facebook.com/uni
http://www.dfjp.cz/dod


MAPA VYSOKÝCH ŠKOL   V ČESKÉ REPUBLICE
PRAHA

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE* www.amakcz.cz 

Akademie múzických umění v Praze www.amu.cz

Akademie výtvarných umění v Praze www.avu.cz

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

Anglo-americká vysoká škola, z. ú. www.aauni.edu

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

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

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

CEVRO Institut vysoká škola www.cevroinstitut.cz

Czech College* www.czechcollege.com

Czech Management Institute Praha - manažerská 
fakulta Escuela Superior de Marketing y 
Administración - ESMA / ESMATUR Barcelona s.r.o.*

www.esma.cz

Česká zemědělská univerzita v Praze www.czu.cz

České vysoké učení technické v Praze www.cvut.cz

INTERNATIONAL PRAGUE UNIVERSITY o.p.s.* interpragueuniver.cz

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

Mezinárodní vzdělávací institut, s. r. o. * www.mviedu.cz

Otevřená evr.akademie ekonomiky a politiky s. r. o.*  www.oeaep.cz

OurCollege* www.ourcollege.com

Panevropská vysoká škola UNINOVA, o.p.s.* www.paneuroni.cz

Policejní akademie České republiky www.polac.cz

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

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

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

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

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

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

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

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

Vysoká škola ekonomická v Praze www.vse.cz

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

Vysoká škola fi nanční a správní, a.s. www.vsfs.cz

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

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

Vysoká škola kreativní komunikace, s. r. o. www.vskk.cz

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

www.vsmvv.cz

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

Vysoká škola podnikání a práva, a.s. www.vspp.cz

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

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

VYSOKÁ ŠKOLA UMĚLECKO-PRŮMYSLOVÁ www.vsup.cz

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

BRNO

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

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

Janáčkova akademie múzických umění v Brně www.jamu.cz

Masarykova univerzita www.muni.cz

Mendelova univerzita v Brně www.mendelu.cz

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

Univerzita obrany www.unob.cz

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno www.vfu.cz

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

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

Vysoké učení technické v Brně www.vutbr.cz

JIHOČESKÝ KRAJ

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích www.jcu.cz

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

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

www.vsers.cz

Vysoká škola technická a ekonomická 
v Českých Budějovicích

www.vstecb.cz

Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku www.fi lmovka.cz

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ 
ZNOJMO s.r.o.

www.svse.cz

KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ

Univerzita Hradec Králové www.uhk.cz

LIBERECKÝ KRAJ

Technická univerzita v Liberci www.tul.cz

Nejlepší časopis pro budoucí maturanty
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KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? www.mup.cz
Metropolitní univerzita Praha

  

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

OBORY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA
■  Veřejná ekonomika a správa
■  Management podniku
■  Management ochrany podniku a společnosti
■  Ekonomika a provoz podniku
■  Informatika ve veřejné správě
■  Regionální a informační management
■  Informační a bezpečnostní systémy 
■  Management finančních rizik

OBORY NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA
■  Ekonomika veřejného sektoru
■  Regionální rozvoj
■  Management podniku
■  Pojistné inženýrství
■  Informatika ve veřejné správě
■  Regionální a informační management
■  Regional  Development and Governance
Den otevřených dveří: 20. 1., 21. 1. 2017
Přihlášky ke studiu: do 15. 3. 2017 (pro bakalářské studium), do 15. 4. 2017 (pro navazující magisterské studium), do 30. 5. 2017 (pro doktorské studium)

Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice

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

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

Univerzita Pardubice
Fakulta chemicko-technologická

Proč studovat na Fakultě chemicko-technologické?
� fakulta s dlouholetou tradicí a vysokým kreditem v ČR i zahraničí
� třístupňové strukturované studium – bakalářské, magisterské

a doktorské studijní programy
� studium atraktivních oborů s širokým uplatněním na trhu práce
� výuka v moderních prostorách a špičkově vybavených laboratořích
� možnosti studia v zahraničí
� přátelské a kolegiální prostředí

Bakalářské studijní programy (standardní doba studia 3 roky)
� Anorganické a polymerní materiály, obory Anorganické materiály;

Polymerní materiály a kompozity
� Farmakochemie a medicinální materiály,

obor Farmakochemie a medicinální materiály
� Chemie a technická chemie, obor Chemie a technická chemie
� Chemie a technologie potravin, obor Hodnocení a analýza potravin
� Chemické a procesní inženýrství, obory Ekonomika a management

chemických a potravinářských podniků; Ochrana životního prostředí
� Polygrafie, obor Polygrafie
� Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů,

obor Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů
� Speciální chemicko-biologické obory, obory Klinická biologie a chemie;

Zdravotní laborant
Absolventi bakalářských studijních programů mohou pokračovat ve studiu
v 6 dvouletých navazujících magisterských studijních programech s 19 obory.

Studijní programy a obory

www.zivotjechemie.cz

TERMÍN PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK
(do bakalářských programů)

31. března 2017

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
11. ledna a 8. února 2017

http://www.mup.cz/
http://eprihlaska.upce.cz/
mailto:ipc.fes@upce.cz
http://www.upce.cz/fes
http://www.upce.cz/fes
http://www.zivotjechemie.cz/
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České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem
Telefon:  475 283 185, 475 283 182, 475 283 303
info@sci.ujep.cz
www.sci.ujep.cz, www.facebook.com/Prirodovedecka.fakulta.UJEP

Studuj u nás! 
Zabýváme se jak tradičními přírodovědnými obory, tak moderními – např. nanotechnologií či toxikologií. 
Provedeme tě teorií a ukážeme praxi. 
Pomůžeme ti zapojit se do mezinárodních vědeckých projektů. 
Nabídneme motivační, prospěchové a sociální stipendium. 
Užíváme si přátelské a kolegiální vztahy. 

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY
V ČEŠTINĚ
■ Aplikované nanotechnologie ■ Aplikované počítačové modelování
■ Biologie ■ Fyzika ■  Geografie ■ Geografie střední Evropy ■ Matematika v přírodních vědách
■ Informační systémy ■ Toxikologie a analýza škodlivin ■ Příprava na učitelství
V ANGLIČTINĚ
■ Applied Computer Modelling ■ Applied Nanotechnology ■ Physics
KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA (V ČEŠTINĚ)
■ Aplikované počítačové modelování ■ Biologie
■ Fyzika ■ Informační systémy ■ Příprava na učitelství

Den otevřených dveří: 26. 1. 2017
Podání přihlášek ke studiu: 31. 3. 2017
Přijímací řízení: 19. 6. 2017

Přírodovědecká fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

 
,

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

POMÁHEJ. BÁDEJ. OCHRAŇUJ. 
OBORY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA
■ Ochrana životního prostředí (Bc., 3 roky)

OBORY MAGISTERSKÉHO STUDIA
■ Odpadové hospodářství (Ing., 2 roky)
■ Revitalizace krajiny (Ing., 2 roky)
■ Analytická chemie ŽP a toxikologie (Ing., 2 roky)

OBORY DOKTORSKÉHO STUDIA 
■ Environmentální analytická chemie (Ph.D.)

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 26. 1. 2017
PŘIHLÁŠKY KE STUDIU: do 31. 3. 2017

Podrobné informace k přijímacímu řízení: www.studujFZP.ujep.cz

Fakulta životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

http://vysokeskoly.com/
http://www.mup.cz/
mailto:info@sci.ujep.cz
http://www.sci.ujep.cz/
http://www.facebook.com/Prirodovedecka.fakulta.UJEP
mailto:dana.matkovicova@ujep.cz
http://studujfzp.ujep.cz/
http://www.facebook.com/FZP.UJEP
http://www.studujfzp.ujep.cz/
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Pasteurova 3334/7 
400 96 Ústí nad Labem
Telefon: 475 285 514 
fax: 475 285 566
kontakt@fvtm.ujep.cz

www.fvtm.ujep.cz

Fakulta výrobních technologií a managementu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

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

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM OBOR
■ Strojírenská technologie Řízení výroby
■ Strojírenství Materiály a technologie v dopravě
■ Energetika Energetika – teplárenství 
■ Materiálové vědy Materiály

NAVAZUJÍCÍ STUDIJNÍ PROGRAM OBOR
■ Strojírenská technologie Příprava a řízení výroby 
■ Materiálové vědy Materiálové vědy a analýza materiálů 
■ Strojírenství Materiály a technologie v dopravě 
■ Energetika Energetika – teplárenství

DOKTORSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM OBOR
■ Strojírenská technologie Strojírenská technologie

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

       

Moskevská 54
400 96 Ústí nad Labem 

Telefon: 475 210 305

www.fse.ujep.cz

Fakulta sociálně ekonomická Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
Fakulta sociálně ekonomická (FSE) je jednou z devíti součástí Univerzity Jana Evangelisty
Purkyně v Ústí nad Labem. Hlavním posláním FSE je příprava vysoce kvalifikovaných pracovníků – bakalářů  
a inženýrů ve třech studijních programech a jim odpovídajících studijních oborech.
Ekonomický studijní program je zaměřen na ekonomiku a management, program hospodářské politiky  
a správy na obor regionální rozvoj a veřejná správa a studijní program sociální politika a sociální práce je ori-
entován na sociální práci. Díky tomu nacházejí naši absolventi dobré uplatnění nejen v podnikatelské sféře, 
ale i ve státní správě a samosprávě. Nově otevřené doktorské studium je založeno na integraci ekonomické-
ho poznání s ostatními společenskovědními obory.

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM - prezenční a kombinovaná forma studia    
PROGRAM OBOR
■ Ekonomika a management Ekonomika a management
■ Hospodářská politika a správa Regionální rozvoj a veřejná správa
■ Sociální politika a sociální práce Sociální práce

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM - prezenční forma studia 
PROGRAM OBOR
■ Ekonomika a management Ekonomika a management
■ Hospodářská politika a správa Regionální rozvoj a veřejná správa 
■ Sociální politika a sociální práce Řízení v sociální práci

DOKTORSKÉ STUDIUM
PROGRAM OBOR
■ Hospodářská politika a správa Aplikovaná ekonomie a správa

Potřebujete rychlou orientaci před přijímacími 
zkouškami? Stáhněte si zdarma e-booky  
se všemi důležitými informacemi na  
www.KamPoMaturite.cz/e-booky.

http://vysokeskoly.com/
http://www.mup.cz/
mailto:kontakt@fvtm.ujep.cz
http://www.fvtm.ujep.cz/
http://www.fse.ujep.cz/
http://www.kampomaturite.cz/e-booky
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• Bezplatné studium

• Moderní přístup

• Snadno dostupné zahraniční 
pobyty

• Spravedlivé a transparentní 
hodnocení

• Zaměření na prakti cky 
uplatnitelné znalosti 

• Skvělý kolekti v a mnoho akcí, 
které pořádají sami studenti 

http://www.mup.cz/
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Jihočeská univerzita 
v Českých Budějovicích
Branišovská 1645/31a
370 05 České Budějovice

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

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích     

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích je mladá vysoká škola univer-
zitního typu, která byla založena v roce 1991. S nabídkou studia ve více 
než 200 bakalářských, magisterských a doktorských oborech a s 11 000 
studenty je největší vzdělávací a vědeckou institucí v jižních Čechách.

■ Ekonomická fakulta
■ Filozofická fakulta
■ Pedagogická fakulta
■ Přírodovědecká fakulta
■ Fakulta rybářství a ochrany vod
■ Teologická fakulta
■ Zdravotně sociální fakulta
■ Zemědělská fakulta

Den otevřených dveří: 13. 1. 2017

 

Studentská 1668 
370 05 České Budějovice

Telefon: 389 032 520

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

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta nabízí ve 
tříletých bakalářských a dvouletých navazujících magisterských studijních 
programech tyto obory:

  

Tolstého 16 
586 01 Jihlava
Telefon:  
567 141 181 (studijní odd.) 
567 141 111 (ústředna)

studijni@vspj.cz
www.vspj.cz

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Jsme veřejná vysoká škola a nabízíme bakalářské (Bc.) a magisterské (Mgr.) studium s různým  
zaměřením v prezenční (P) a kombinované (K) formě studia:
EKONOMIKA A CESTOVNÍ RUCH (Bc.)
■ Cestovní ruch (P, K) ■ Finance a řízení (P, K)  
■ Finance and management (Bc., P) vyučován kompletně v anglickém jazyce 
TECHNIKA A IT (Bc.) - BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK!  
■ Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi (P)  
■ Aplikovaná informatika (P, K) ■ Počítačové systémy (P, K) 
ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PRÁCE (Bc., P, K)  
■ Všeobecná sestra ■ Porodní asistentka ■ Zdravotně sociální pracovník  
■ Komunitní péče v porodní asistenci (Mgr., K)  
■ Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví (Mgr., K)
Proč jít studovat právě k nám?
Naši studenti tráví až 32 týdnů praxí přímo ve firmách, podporujeme výjezdy studentů do zahraničí  
a klademe důraz na výuku cizích jazyků. Jsme malá škola, takže u nás naleznete jak přátelskou atmosfé-
ru, tak osobní přístup. Jihlava nabízí sportovní, společenské i kulturní vyžití, Vysočina krásnou přírodu. 
Máme velmi dobrou dostupnost – Jihlava je mezi Prahou a Brnem, do obou měst je přímé spojení. 
Den otevřených dveří: 2. února 2017
Elektronickou přihlášku ke studiu můžete podat na www.vspj.cz/eprihlaska
Více informací o jednotlivých studijních oborech naleznete v sekci Zájemce o studium

BAKALÁŘSKÉ OBORY:
■ Agroekologie (P+K)
■ Agropodnikání (P+K)
■ Biologie a ochrana zájmových organismů (P+K)
■ Pozemkové úpravy a převody nemovitostí (P)
■  Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině 

(P+K)
■  Zemědělská a dopravní technika: obchod, servis 

a služby (P)
■ Zemědělské biotechnologie (P)
■ Zemědělství (P)
■ Zootechnika (P+K)

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ OBORY:
■ Agroekologie (P+K)
■ Agropodnikání (P+K)
■ Biologie a ochrana zájmových organismů (P+K)
■ Kvalita zemědělských produktů (P)
■ Multifunctional Agriculture (P – anglicky)
■ Pozemkové úpravy a převody nemovitostí (P)
■  Zemědělská a dopravní technika (P)
■ Zemědělské biotechnologie (P)
■ Zemědělské inženýrství (P)
■ Zootechnika (P+K)

Den otevřených dveří 13. ledna 2017. Přihlášky do 31. března 2017. 
Podrobnější informace o oborech, přijímacím řízení a formulář přihlášky naleznete na www.zf.jcu.cz

http://vysokeskoly.com/
http://www.mup.cz/
mailto:info@jcu.cz
http://www.jcu.cz/
mailto:hasman@zf.jcu.cz
mailto:suchy@zf.jcu.cz
http://www.zf.jcu.cz/
mailto:studijni@vspj.cz
http://www.vspj.cz/
http://www.vspj.cz/eprihlaska
http://www.zf.jcu.cz/
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Kam po maturitě: 
na soukromou vysokou školu

    

Pilská 9  
198 00 Praha 14 – Hostavice

Tel.:  281 932 013 
731 411 370

Fax: 281 930 154

infovs@palestra.cz
www.palestra.cz

MAGISTERSKÉ STUDIUM:
■ Wellness specialista

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM:
■  Výživové poradenství  a sportovní diagnostika
■ Sportovní a kondiční specialista
■ Sportovní a volnočasový pedagog
■  Sportovní a kondiční specialista  

s možností specializace „Wellness“
Forma a délka studia: prezenční,  
kombinovaná / 3 roky - Bc; 2 roky - Mgr.
Forma ukončení studia, titul: bakalářská závěrečná 
zkouška - Bc., magisterská závěrečná zkouška - Mgr.
Školné: 24 750,- Kč až 29 000,- Kč  za semestr – dle 
vybraného oboru

MBA STUDIUM
■ Sportovní management
Forma a délka studia: kombinovaná forma, 2 roky
Forma ukončení studia, titul: MBA
Školné: 30 000 Kč/ semestr – dle vybraného oboru 

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ  
■ Výživový poradce ■ Aktivizátor seniorů  
■ Praktik pro wellness centra 

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ  
PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
■ Vychovatelství
 
REKVALIFIKAČNÍ KURZY:
■ Instruktor fitcentra ■ Sportovní masér
■ Cvičitel plavání ■ Cvičitel zdravotní TV 

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

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 13. 3., 11. 4., 17. 5.,  
15. 6., 17. 7., 15. 8., 6. 9. 2017 vždy od 16:30 hod.

Absolventi ATVS PALESTRA - VOŠ mohou  
pokračovat ve studiu na VŠTVS PALESTRA  
a získat titul Bc. dvousemestrálním studiem. 

Nyní se slevou 20 % na školném 

Doporučujeme návštěvu akcí, které školy pro uchazeče pořádají – jejich orientační přehled 
najdete na str. 9. Většina škol umožňuje návštěvy pravidelně nebo po předchozí domluvě.

Budoucnost je v kreativním průmyslu.
My tě na ni připravíme!

Art director | Grafik | Spisovatel | PR manažer | Copywriter | Gamedesigner
Publicista | Account manažer | Animátor | Reklamní fotograf | Marketingový
manažer | Filmař

vskk.cz
Dny otevřených dveří:

31. 1., 28. 2., 8. 4., 18. 4., 23. 5., 5. 9. 2017

http://www.mup.cz/
mailto:infovs@palestra.cz
http://www.palestra.cz/
http://vskk.cz/
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Polská 10, 120 00 Praha 2-Vinohrady
Tel.: 222 101 020 , Fax: 222 718 813
admissions@praguecollege.cz, www.praguecollege.cz

Prague College

Prague College, britská vysoká škola v centru Prahy, nabízí studentům bakalářské a magisterské 
programy v rámci fakult School of Business, School of Art & Design a School of Media & IT.   

Tyto mezinárodně uznávané britské tituly jsou udělovány ve spolupráci s britskou Teesside University, která byla zvolena ve Velké Británii 
univerzitou roku (Times Higher Education).
PROČ STUDOVAT U NÁS? 
■ kvalitní výuka pouze v anglickém jazyce ■ praktické studium, práce na reálných projektech ■ profesionální a zkušení lektoři  
■ mezinárodní studijní prostředí ■ zajímaví hostující přednášející ■ moderní učebny vybavené kvalitní technikou  
■ délka studia přizpůsobitelná vašim potřebám (denní a kombinovaná forma) ■ přátelská a osobní atmosféra
PŘÍPRAVNÉ PROGRAMY
Pro plynulý začátek studia v angličtině poskytuje Prague College  tzv. přípravné programy, které jsou zaměřeny na zlepšení znalostí 
(Foundation Diploma / Professional Diploma).
BAKALÁŘSKÉ PROGRAMY 
Tříletý univerzitní program se skládá z dvouletého studia HND (Higher National Diploma) a navazujícího ročního bakalářského programu, 
který je zakončen udělením britského titulu BA či BSc. Velký důraz se klade na osvojení praktických znalostí, které může student ihned 
uplatnit v rámci své profesní kariéry. Tyto programy lze také studovat v kombinované formě. 
(Nabízené programy: BA (Hons) International Business Management, BA (Hons) Business 
Finance & Accounting, BA (Hons) Graphic Design, BA (Hons) Fine Art Experimental Media,  
BA (Hons) Communications and Media Studies, BSc (Hons) Computing) 
MAGISTERSKÉ PROGRAMY
Navazující magisterský program, kde studenti získají britský titul MSc či MA. Studium posky-
tuje širokou škálu potřebných teoretických a praktických zkušeností a zároveň strukturované 
manažerské vzdělání, které přispívá ke zvýšení hodnoty na trhu práce. (Nabízené programy: 
MSc International Management, MSc Computing, MA Future Design, MA Fine Art) 
Dny otevřených dveří: Každý den jsme tu pro Vás, proto nás neváhejte kdykoli kontaktovat!

http://vysokeskoly.com/
http://www.mup.cz/
mailto:admissions@praguecollege.cz
http://www.praguecollege.cz/
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správný směr 
 pro tvoje 
studium!

Nejvyšší čas nabrat

www.newtoncollege.cz
VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉHO BUSINESSU

4× nejlépe
hodnocená
VŠ v ČR*

http://www.mup.cz/
http://www.newtoncollege.cz/
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Nárožní 2600/9, 158 00 Praha 5
Telefon: 251 114 531, 731 446 317
kpalavska@bivs.cz, www.bivs.cz
Elektronická přihláška: is.bivs.cz/prihlaska 

Bankovní institut vysoká škola, a.s.

Bankovní institut vysoká škola vznikl v roce 1999 jako první česká soukromá vysoká škola. V roce 2001 vstoupil majetkově do 
BIVŠ německý vzdělávací holding COGNOS AG, který je jednou z největších soukromých nezávislých vzdělávacích skupin v Ně-
mecku, a škola se tak stala první v ČR se zahraničním strategickým partnerem.

BIVŠ dnes nenabízí pouze vzdělání pro bankéře, ale připravuje studenty na profesní dráhu i mimo obor bankovnictví. Ve studij-
ních programech klade důraz na management, ekonomii, informační technologie, marketing, řízení lidských zdrojů a další.

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM (Bc.) 
■ BANKOVNÍ MANAGEMENT (český jazyk) – prezenční i kombinovaná forma

■ BANKOVNÍ MANAGEMENT (ruský, anglický jazyk) – prezenční forma

■ OCEŇOVÁNÍ MAJETKU – prezenční i kombinovaná forma

■  EKONOMIKA A MANAGEMENT PODNIKU – prezenční i kombinovaná forma
(specializační moduly: Personální řízení, Marketing a sociální sítě, Řízení společnosti, 
Psychologie reklamy a trhu)

■ INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE A MANAGEMENT – prezenční i kombinovaná forma

MAGISTERSKÉ STUDIUM (Ing.)
■ FINANCE (český jazyk) – prezenční i kombinovaná forma

■ FINANCE (anglický jazyk) – prezenční forma

Dny otevřených dveří naleznete na www.bivs.cz/dod

Palackého 1381/25, 750 02 Přerov I – Město
Tel.: 581 259 149
studijni@vslg.cz, www.vslg.cz

Vysoká škola logistiky o.p.s. 

Vysoká škola logistiky jako jediná v České republice nabízí exkluzivní vzdělání v oblasti logistiky, které je svým zaměřením 
uplatnitelné v praxi na úrovni zaměstnanců fi rem s logistickým zaměřením, tak i v oblasti státní správy a samosprávy. 
Absolvent získá odborný pohled na procesy řízení dopravy, technické, technologické a logistické aspekty vstupující do 
procesu. Zároveň si osvojí základní znalosti z fi nančního plánování, řízení fi remních procesů, managementu měst a obcí, 
psychologie či sociologie. Je schopen samostatně řešit úlohy inženýrského charakteru v oborech studovaných na VŠLG 
s tím, že si volitelnými předměty přizpůsobí své studium svému zájmu nebo požadavkům svého budoucího zaměstnavatele.

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY:
■ DOPRAVNÍ LOGISTIKA 
■ LOGISTIKA SLUŽEB 
■ INFORMAČNÍ MANAGEMENT 
■ LOGISTIKA CESTOVNÍHO RUCHU

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ OBOR:
■ LOGISTIKA

DOKTORSKÝ STUDIJNÍ OBOR: 
■ DOPRAVNÍ LOGISTIKA

TERMÍNY PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY KE STUDIU:
1. termín do 28. 4. 2017; 2. termín do 31. 5. 2017, 3. termín do 11. 9. 2017
Den otevřených dveří: 10. 1. 2017, další termíny na www.vslg.cz
Místa studia a podrobnější informace naleznete na www.vslg.cz

http://vysokeskoly.com/
http://www.mup.cz/
mailto:kpalavska@bivs.cz
http://www.bivs.cz/
http://is.bivs.cz/prihlaska
http://www.bivs.cz/dod
mailto:studijni@vslg.cz
http://www.vslg.cz/
http://www.vslg.cz/
http://www.vslg.cz/
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Studijní programy na AAU

BAK ALÁŘSKÉ

• Business Administration

• Business Administration: Marketing and Communications 

Emphasis

• Business Administration: Strategic Marketing Analysis

and Planning Emphasis

• Humanities, Society and Culture

• International Relations

• Jewish Studies: History and Culture

• Journalism and Communications

• Politics and Society

• Visual Art Studies

• Bachelor of Laws (LLB)

– ve spolupráci s University of London

 
MAGISTERSKÉ

• Business and Law in International Markets

• Humanities

• International Relations and Diplomacy

• Master of Law (LLM)

– ve spolupráci s University of London

 
PROFESNÍ

• MBA (Master of Business Administration)

– ve spolupráci s Chapman University, Kalifornie,

prestižní akreditace AACSB

Anglo-americká vysoká škola, z.ú.

GPA Award
3.9 + 100 %

3.8 + 70 %

3.7 + 50 %

3.6 + 30 %

3.5 + 10 %

AKREDITACE

Všechny programy jsou akreditovány Ministerstvem školství a WASC Senior 

College and University Commission (WSCUC) s výjimkou programu LLB – 

zde diplom uděluje University of London a akreditace je britská. Program 

MBA je držitelem prestižní světové akreditace AACSB - mezinárodně uzná-

vaným standardem v certifi kaci byznysových škol.

PROSPĚCHOVÁ STIPENDIA

AAU nabízí unikátní systém prospěchových stipendií, díky kterému mohou 

ti nejlepší studenti studovat ZADARMO na základě dosaženého studijní-

ho průměru GPA (Grade Point Average).

www.aauni.edu
www.praguemba.com 

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

Den otevřených dveří: každou středu od 13.00 do 17.00 hod.

Osobní schůzku lze domluvit individuálně ve Student 

Services Center, telefonicky (+420) 257 286 202 nebo e-mailem 

na admissions@aauni.edu.

Termín podání přihlášky: v průběhu celého roku. Studium je 

možné zahájit jak v září, tak v únoru každého roku. 

Termín přijímací zkoušky: v průběhu celého roku.

Poplatek za přihlášku: 500,– Kč.

ANGLO-AMERICKÁ VYSOKÁ ŠKOLA, z.ú., (AAU) je 
nejstarší soukromou vysokou školou v ČR, která od 
roku 1990 nabízí americký typ vzdělávání. 

Sídlem AAU je od konce ledna 2015 nově opravený 
Thurn-Taxisův palác v Letenské ulici č. 5 na Malé 
Straně v Praze. Jde o jednu z nejcennějších barokních 
budov v centru Prahy, která nyní slouží studentům
z celého světa k jejich akademickému růstu.

V červnu 2016 získala AAU prestižní americkou 
akreditaci WASC Senior College and University 
Commission (WSCUC). Tuto akreditaci mají nej-
známější americké univerzity, jako jsou napří-
klad soukromé Chapman University či Stanford 
University nebo státní University of California,
Berkeley či California Institute of Technology.

Díky WSCUC akreditaci mají studenti AAU možnost 
získat americký titul uznávaný po celém světě.

VÝHODY STUDIA 

• americký typ studia
• výuka v angličtině

• diplom uznáváný v Evropě
i v Americe 

• možnost výměnných pobytů
na evropských i mimoevropských

univerzitách
• fl exibilní rozvrh

http://www.mup.cz/
http://www.aauni.edu/
http://www.praguemba.com/
mailto:admissions@aauni.edu
mailto:admissions@aauni.edu
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Staňte se i Vy
lektorem angličtiny 
nebo češtiny pro cizince

Hlašte se on-line  
na rok 2017/2018!

Bakalářské studium 
s pedagogickým zaměřením 
v perspektivních oborech 

Angličtina jako cizí jazyk
Čeština jako cizí jazyk

Termíny přijímacích zkoušek 
a dnů otevřených dveří na:

Prezenční a kombinovaná forma

www.akcentcollege.cz

Soukromá vysoká škola
ekonomických studií

Bc. STUDIUM
- Účetnictví
- Management organizací
- Mezinárodní ekonomika a právo v podnikání

Ing. STUDIUM
- Management �remních �nancí
- Strategický management
- Management v mezinárodním podnikání www.svses.cz

Ing.

Bc.

26 let 
vám otevíráme
dveře k úspěchu

   

Duškova 7, 150 00 Praha 5
Telefon: 210 082 418, Fax: 257 316 787 
info@vszdrav.cz, www.vszdrav.cz, www.facebook.com/vszdrav/

Vysoká škola zdravotnická se již více než 10 let specializuje na bakalářské vysokoškolské stu-
dium zdravotnických nelékařských oborů. Absolventi získávají po obhájení bakalářské prá-

ce a  složení státní zkoušky titul „Bakalář“ (Bc.). Vzdělání odpovídá směrnicím EU a  dle sdělení 
Evropské komise EU bude jeho absolventům v zemích EU kvalifi kace uznána. Délka studia je u jednotlivých oborů tři 
roky. Praktické výuce je věnováno až 50 % hodinové dotace programu. Odborné praxe probíhají v akreditovaných 
zdravotnických a sociálních zařízeních. Škola nabízí v rámci programu Erasmus možnost zahraničních stáží během 
studia.

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ: 
■ VŠEOBECNÁ SESTRA (PREZENČNÍ, KOMBINOVANÉ)

■ PORODNÍ ASISTENTKA (PREZENČNÍ)

■ RADIOLOGICKÝ ASISTENT (PREZENČNÍ)

■ ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ (PREZENČNÍ, KOMBINOVANÉ)

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 
7. 2. a 4. 4. 2017

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY:
I. kolo: 6. 6. 2017 (přihlášky do 30. 4. 2017)
II. kolo: 5. 9. 2017 (přihlášky do 25. 8. 2017)

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s.

http://vysokeskoly.com/
http://www.mup.cz/
http://www.akcentcollege.cz/
http://www.svses.cz/
mailto:info@vszdrav.cz
http://www.vszdrav.cz/
http://www.facebook.com/vszdrav/
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tř. Kosmonautů 1288/1
779 00 Olomouc
Tel.: 587 332 311
mvso@mvso.cz

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

EKONOMIKA a MANAGEMENT
Studujte na MVŠO a zažijte víc s naším Bc.+ programem!
+  inovativní výuka propojující teorii s praxí
+  studijní profilace dle osobních preferencí
+  kontakt s předními českými i zahraničními odborníky
+  možnost vycestovat do zahraničí za studiem či na pracovní stáž
+  vysoká uplatnitelnost absolventů
+  bohatý studentský život
+  moderní zázemí BEA campusu Olomouc

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

Moravská vysoká škola Olomouc

   
   

 

U Santošky 17 
Praha 5, 150 00
 
Telefon: 251 171 930
 
www.vsmvv.cz

Nabízíme bakalářský a magisterský studijní program  „Mezinárodní a veřejné vztahy“ v prezenční  
i kombinované formě s těmito studijními obory:

Soustředíme se na diplomacii, mezinárodní vztahy, PR a mediální studia.
Našimi absolventy jsou členové diplomatických misí, zaměstnanci konzulátů, ministerstev,  
magistrátů, pracovníci médií, sportovní diplomaté a top manažeři, kteří pracují na očích veřejnosti  
a kteří mají velkou zodpovědnost.
Naše škola má patnáctiletou tradici. Klademe velký důraz na osobní přístup ke studentům  
a na špičkovou kvalitu vzdělávacího procesu.
Dny otevřených dveří v roce 2017:  Pro zájemce nabízíme individuální prohlídky.  
Více na www.vsmvv.cz  nebo na telefonu  +420 251 171 951.

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

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

MAGISTERSKÝ STUPEŇ STUDIA
■ Mezinárodní a diplomatická studia
■ Evropská studia a veřejná správa
■  Politologie a politika v mezinárodních  

a veřejných vztazích

 ■ 

Fakulta společenských studií 
Smetanova 266 
755 01 Vsetín
Tel.:  571 415 843 

733 120 084
e-mail: info@huni.cz 
www.huni.cz 
Facebook: Fakulta  
společenských studií Vsetín

Fakulta společenských studií nabízí tříleté bakalářské kombinované studium v těchto studijních oborech:
■ PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA
Absolvent/ka studia získává učitelskou kvalifikaci pro státní i soukromé mateřské školy a další předškolní zařízení. 
■ ŽURNALISTIKA A SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE
Absolvent/ka studia je připraven/a působit jako aktivní žurnalista, mediální konzultant  s univerzálním všeobec-
ným přehledem, vybavený praktickými profesními a technickými dovednostmi v oblasti masové komunikace.
■ ARISTOLOGIE
Absolvent/ka studia je připraven/a působit v profesích vyžadujících znalost gastronomie v kulturních, historic-
kých a společenských souvislostech (např. gurmet kritik, žurnalista, vyučující v odborné škole apod.).
■ PEDAGOGIKA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT
Absolvent/ka studia získává plnou kvalifikaci pro působení v zařízeních zaměřených na volnočasové aktivity 
dětí, mládeže a dospělých (např. střediska volného času, rekreační střediska, wellness, DDM apod.).
■ PSYCHOLOGIE 
Absolvent/ka studia je na základě získaných znalosti připraven/a pro práci v orgánech státní správy, v oblasti 
sociálních služeb, ve středním managementu v podnicích, ve sdělovacích prostředcích, ve výzkumných 
odděleních.
Fakulta společenských studií nabízí navazující dvouleté magisterské kombinované studium oboru 
■ MANAGEMENT VZDĚLÁVÁNÍ 
Absolvent/ka  získá znalosti, dovednosti a kompetence pro nejrůznější pozice při řízení a rozvoji výchovně vzdělá-
vací soustavy. Je schopen/na organizovat a řídit jakékoliv organizace a instituce, zabývající se vzdělávací činností.
Podrobné informace k přijímacímu řízení a termínech dnů otevřených dveří budou zveřejněny na stránkách 
fakulty www.huni.cz. Termín podání přihlášek do 30. 4. 2017.

Vysoká škola HUMANITAS

http://www.mup.cz/
mailto:mvso@mvso.cz
http://www.mvso.cz/
http://www.facebook.com/mvsocz
http://nawww.mvso.cz/
http://www.vsmvv.cz/
http://www.vsmvv.cz/
mailto:info@huni.cz
http://www.huni.cz/
http://www.huni.cz/
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Estonská 500, 101 00 Praha 10
Telefon: 210 088 800,
info@vsfs.cz, , www.vsfs.cz, www.facebook.com/vsfscz 
https://twitter.com/VSFS_Praha, www.youtube.com/user/vsfstv

Vysoká škola finanční a správní

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY V ČJ – PREZENČNÍ I KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA
■ Řízení podniku a podnikové finance ■ Řízení podniku a podnikové finance & BSBA (Studium Joint Degree „B“ – Bc.+BSBA)  
■ Marketingová komunikace ■ Marketingová komunikace & BSBA (Studium Joint Degree „B“ – Bc.+BSBA) ■ Bankovnictví  
■ Pojišťovnictví ■ Veřejná správa ■ Aplikovaná informatika ■ Kriminalisticko právní specializace ■ Bezpečnostně právní studia  
■ Právo v podnikání ■ Právo ve veřejné správě 
BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY V AJ – PREZENČNÍ I KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA 
■ Business Management and Corporate Finance ■ Marketing Communication ■ Business Management and Corporate Finance & BSBA 
(Studium Joint Degree „B“ – Bc.+BSBA) ■ Marketing Communication & BSBA (Studium Joint Degree „B“ – Bc.+BSBA)

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ OBORY V ČJ – PREZENČNÍ I KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA
■ Řízení podniku a podnikové finance ■ Řízení podniku a podnikové finance & MBA (Studium Joint Degree „M“ – MBA+Ing.)  
■ Marketingová komunikace ■ Marketingová komunikace & MBA (Studium Joint Degree „M“ – MBA+Ing.) ■ Finance a finanční služby
■ Pojišťovnictví ■ Veřejná správa ■ Aplikovaná informatika ■ Kriminalisticko právní specializace ■ Bezpečnostně právní studia
■ Právo v podnikání / Právní aspekty v podnikání ■ Právo ve veřejné správě / Právní aspekty veřejné správy

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ OBORY V AJ – PREZENČNÍ I KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA
■ Business Management and Corporate Finance ■ Marketing Communication ■ Business Management and Corporate Finance & MBA 
(Studium Joint Degree „M“ – MBA+Ing.) ■ Marketing Communication & MBA (Studium Joint Degree „M“ – MBA+Ing.) 

PROGRAMY VE SPOLUPRÁCI S CITY UNIVERSITY OF SEATTLE ■ MBA – Master of Business Administration
PROGRAM VE SPOLUPRÁCI S LONDON SOUTH BANK UNIVERSITY ■ MPA – Master of Public Administration 

DOKTORSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM – PREZENČNÍ I KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA
■ Hospodářská politika a správa (obor – Finance)

http://vysokeskoly.com/
http://www.mup.cz/
mailto:info@vsfs.cz
http://www.vsfs.cz/
http://www.facebook.com/vsfscz
https://twitter.com/VSFS_Praha
http://www.youtube.com/user/vsfstv
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UDĚLEJ DALŠÍ KROK
VYSTUP Z DAVU S BAKALÁŘSKÝM TITULEM 
Z UNYP

Získej americký titul ze State University of New 
York, Empire State College nebo bakalářský 
titul z UNYP akreditovaný MŠMT.  

Bakalářské programy:
Obchodní administrativa | Psychologie 
Mezinárodní a ekonomické vztahy | Marketing 
Finance | Komunikace a masová média 
Anglický jazyk a literatura | IT Management www.unyp.cz

ACCREDITED
INDEPENDENT HIGHER EDUCATION INSTITUTION

http://www.mup.cz/
http://www.unyp.cz/
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Londýnská 41, Praha 2
Tel.: 224 221 261/281
admissions@unyp.cz, www.unyp.cz 

University of New York in Prague

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

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

VÝHODY STUDIA
■  Akreditované americké a evropské 

studijní programy
■  Všechny programy vyučovány v an-

gličtině
■  Double degree programy (dvojí 

diplom – získání diplomu z prestižní 
americké univerzity a zároveň diplo-
mu z UNYP)

■  Americký model vzdělávání zamě-
řený na rozvoj kritického myšlení 
a interaktivní výuku

■  Multikulturní prostředí
■  Malý počet studentů ve třídách
■  Pracovní stáže a výměnné studijní 

pobyty v zahraničí

■  Karierní poradenství
■  Nový moderní kampus v centru 

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

tovní vyžití

STUDIJNÍ PROGRAMY
Americké bakalářské programy
Ve spolupráci se State University of 
New York, Empire State College 
Akreditace: Middle States Commission 
on Higher Education (USA), MŠMT (ČR)
■  Obchodní administrativa (dvojí 

diplom)
■  Komunikace a masmédia (dvojí 

diplom)
■  Mezinárodní ekonomické vztahy 

(dvojí diplom)
■  Psychologie (dvojí diplom)
■  IT Management
■  Anglický jazyk a literatura

Evropské bakalářské programy
■  Obchodní administrativa
■  Finance
■  Marketing

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

od National American University)

Magisterské programy
■  Psychologie (titul Mgr.)
Ve spolupráci s La Salle University
■  Strategická komunikace (titul M.A.)
Ve spolupráci s University of Bolton
■  Právo (titul LL.M.) 
■  Mezinárodní management 

(titul M.Sc.)
Ve spolupráci s University 
of Greenwich
■  Vzdělávání a výuka cizího jazyka 

(titul M.A.)

Ph.D. program
Ve spolupráci s University of Bolton
■  Ph.D.

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

deže a tělovýchovy České republiky
■  IACBE – Mezinárodním shromáždě-

ním kolegia pro obchodní vzdělá-
vání (International Assembly for 
Collegiate Business Education)

■  BAC – Britskou akreditační radou 
(British Accreditation Council for 
Independent Further and Higher 
Education)

■  CAMBAS – Českou asociací MBA škol
■  FIBAA – Švýcarsko-německou akredi-

tační agenturou (Foundation for 
International Business Administrati-
on Accreditation)

■  ACCA – Asociací certifi kovaných 
účetních (Association of Chartered 
Certifi ed Accountants) 

UNYP je členem:
■  AACSB – Association to Advance 

Collegiate Schools of Business
■  CEEMAN – Central and East Euro-

pean Management Development 
Association

www.unyp.cz

http://vysokeskoly.com/
http://www.mup.cz/
mailto:admissions@unyp.cz
http://www.unyp.cz/
http://m.sc/
http://www.unyp.cz/
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Bez přijímacích  
zkoušek a matematiky 

Prezenční  
a kombinované studium

Vysoká úspěšnost absolventů  
na trhu práce 

Možnost studia a stáží  
v zahraničí 

Vysoký standard výuky  
se zaměřením na praxi 

Individuální přístup  
a rodinná atmosféra

Dny oteVřených DVeří
PRAhA 17. ledna, 14. února, 14. března, 
18. dubna, 16. května a 20. června 2017
BRno 25. ledna, 8. února, 8. března,
19. dubna, 31. května, 14. června 2017

tel. 234 718 718
info@vsrr.info

PRAhA A BRno
www.VsRR.Info

stuDujte Bc. neBo Ing. nA VŠRR
A zAjIstěte sI MAnAžeRskou PozIcI

MAnAgeMent RozVoje  
Měst A RegIonů
se specializacemi:
Management a rozvoj lidských zdrojů
Management cestovního ruchu
Management ve veřejné správě
Management eu projektů
Územní management
životní prostředí a rozvoj

BezPečnostní MAnAgeMent 
V RegIonech
se specializacemi:
kriminalistika a kriminologie
Bezpečnost a právo
národní bezpečnost

MAnAgeMent RozVoje 
Měst A RegIonů
se specializacemi:
Management cestovního ruchu v regionech
Management a rozvoj lidských zdrojů v regionech
Bezpečnostní management v regionech

Bc.

Bc.

Ing.

smlouvy

vyplňovat    podepisovat?

http://www.mup.cz/
mailto:info@vsrr.info
http://www.vsrr.info/
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Vltavská 14/585, 150 00 Praha 5
Telefon 270 001 111, 800 555 808
info@vspp.cz, www.vspp.cz

VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ A PRÁVA, a.s.

OBECNÉ INFORMACE Vysoká škola podnikání a práva (VSPP) stabilně působí na trhu již 16. rokem a studovat můžete studovat můžete 
ve čtyřech městech, tedy v Praze, Ostravě, Brně a Sokolově. Sloučení s Vysokou školou manažerské informatiky, ekonomiky a práva v Praze 
jí umožňuje nabízet tři unikátní obory - Aplikovaná informatika, Právo a Podnikání. Absolventi tak mají široké možnosti uplatnění a často se 
pouštějí do vlastního podnikání. 
Studovat můžete bakalářské a navazující magisterské obory. 
INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH
PRAHA
Bakalářské studium ■ Podnikání (Bc., PS, KS, 3) ■ Podnikání a management v obchodu a službách (Bc., PS, KS, 3) 
■ Aplikovaná informatika (Bc., PS, KS, 3) ■ Právo v podnikání (Bc., PS, KS, 3) ■ Právo ve veřejné správě (Bc., PS, KS, 3)
Navazující magisterské studium ■ Podnikání (Ing., PS, KS, 2) ■ Soukromoprávní studia (Mgr., PS, KS, 2)
OSTRAVA
Bakalářské studium ■ Podnikání (Bc., PS, KS, 3) ■ Podnikání a management v obchodu a službách (Bc., PS, KS, 3) 
■ Aplikovaná informatika (Bc., PS, KS, 3) ■ Právo v podnikání (Bc., PS, KS, 3) ■ Právo ve veřejné správě (Bc., PS, KS, 3)
Navazující magisterské studium Podnikání (Ing., PS, KS, 2) ■ Soukromoprávní studia (Mgr., PS, KS, 2)
BRNO
Bakalářské studium ■ Podnikání (Bc., KS, 3) ■ Podnikání a management v obchodu a službách (Bc., KS, 3) 
■ Aplikovaná informatika (Bc., KS, 3) ■ Právo v podnikání (Bc., KS, 3) ■ Právo ve veřejné správě (Bc., KS, 3)
Navazující magisterské studium ■ Podnikání (Ing., KS, 2) ■ Soukromoprávní studia (Mgr., KS, 2)
SOKOLOV
Bakalářské studium ■ Podnikání (Bc., KS, 3) ■ Podnikání a management v obchodu a službách (Bc., KS, 3) 
■ Aplikovaná informatika (Bc., KS, 3) ■ Právo v podnikání (Bc., KS, 3) ■ Právo ve veřejné správě (Bc., KS, 3)
Navazující magisterské studium ■ Podnikání (Ing., KS, 2) ■ Soukromoprávní studia (Mgr., KS, 2)
Den otevřených dveří pro Vás probíhá každý den. Zavolejte nám na 800 555 808 a domluvte si u nás termín návštěvy.

www.vspp.cz

Vlastní myšlenkou
Vlastní cestou

Vysoká škola 
podnikání a práva

Bc. Ing. Mgr.

http://vysokeskoly.com/
http://www.mup.cz/
mailto:info@vspp.cz
http://www.vspp.cz/
http://www.vspp.cz/
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56 vyšší odborné školy

Dokážeme, že na to máte.

www.unicorncollege.cz

Dokážeme, že na to máte.Dokážeme, že na to máte.

IT Solutions WarriorIT Solutions WarriorIT Solutions Warrior

http://www.mup.cz/
http://www.unicorncollege.cz/
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Dubečská 900/10, Praha 10 – Strašnice

www.mup.cz 

Metropolitní univerzita Praha

Metropolitní univerzita Praha otevřela své dveře prvním studentům v roce 2001. Od té doby těmito dveřmi prošlo již téměř 9000  
absolventů bakalářských, magisterských a doktorských oborů, a to v Praze, Plzni, Liberci či v Hradci Králové. V posledních letech přijímá 
univerzita do prvních ročníků přibližně 2000 studentů, což ji řadí mezi nejrychleji rostoucí soukromé vysoké školy v České republice. 
Univerzita v současné době poskytuje vzdělání 5300 studentům, kteří studují obory na MUP v českém nebo anglickém jazyce.

ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE MUP je vyhledávaným akademickým a studentským centrem pro studenty z celého světa. O tom všem 
svědčí neustále narůstající počet partnerských univerzit, zahraniční studenti více než 69 zemí světa, rozvinutý program Erasmus+, 
nabídka zahraničních stáží pro absolventy a také programy Double Degree, které umožňují studentům MUP studovat rok na partnerské 
zahraniční univerzitě a získat tak po ukončení studia diplom obou univerzit.

ŠKOLA BEZ BARIÉR Již od roku 2003 realizuje MUP sociální program Škola bez bariér pro studenty s pohybovým postižením, za který 
byla několikrát oceněna. Tito studenti získávají stipendium ve výši školného a studují v bezbariérových budovách. 

STUDIUM JAZYKŮ Pro studenty univerzity i pro veřejnost otevírá MUP každoročně přípravné kurzy na mezinárodně uznávané zkoušky 
z anglického jazyka - Cambridge Exams (PET, FCE, CAE, CPE). Absolventi těchto kurzů i zájemci z řad veřejnosti mohou skládat zkoušky 
přímo na půdě Metropolitní univerzity Praha, která je oficiálním zkouškovým centrem pro Cambridge Exams v České republice.

BAKALÁŘSKÉ OBORY (TITUL Bc.)
Standardní doba studia je tři roky. Podmínky přijímacích zkoušek do prezenční formy studia jsou popsány u jednotlivých oborů na www.
mup.cz. Kombinovaná forma studia (kromě anglicky vyučovaných oborů) je bez přijímacích zkoušek.

STUDIJNÍ OBOR JAZYK STUDIA FORMA STUDIA
Anglophone Studies anglický prezenční i kombinovaná
Bezpečnost a technologie komunikace český prezenční
Humanitní studia český prezenční
International Business anglický prezenční
International Relations and European Studies anglický prezenční
Mezinárodní obchod český prezenční i kombinovaná
Mediální studia český prezenční i kombinovaná
Mezinárodní vztahy a evropská studia český prezenční i kombinovaná
Průmyslové vlastnictví český prezenční i kombinovaná
Veřejná správa český prezenční i kombinovaná

MAGISTERSKÉ OBORY (Mgr., Ing.)
Standardní doba studia je dva roky. Podmínky přijímacích zkoušek do prezenční formy studia jsou popsány u jednotlivých oborů na 
www.mup.cz. Kombinovaná forma studia (kromě anglicky vyučovaných oborů) je bez přijímacích zkoušek.

STUDIJNÍ OBOR JAZYK STUDIA FORMA STUDIA
Anglophone Studies anglický prezenční i kombinovaná
Asijská studia a mezinárodní vztahy český prezenční i kombinovaná
Asian Studies and International Relations anglický prezenční
Evropská studia a veřejná správa český prezenční i kombinovaná
International Relations and European Studies anglický prezenční
Mediální studia český prezenční i kombinovaná
Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví český prezenční i kombinovaná
Mezinárodní vztahy a evropská studia český prezenční i kombinovaná
Politologie český prezenční i kombinovaná
Regionální studia a mezinárodní obchod český prezenční i kombinovaná
Regional Studies and International Business anglický prezenční

DOKTORSKÉ STUDIUM (Ph.D.)
STUDIJNÍ OBOR JAZYK STUDIA FORMA STUDIA
Mediální studia český prezenční i kombinovaná
Mezinárodní vztahy a evropská studia český prezenční i kombinovaná
International Relations and European Studies anglický prezenční i kombinovaná
Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví český prezenční i kombinovaná
Politologie český prezenční i kombinovaná

http://vysokeskoly.com/
http://www.mup.cz/
http://www.mup.cz/
http://mup.cz/
http://www.mup.cz/
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Na Karmeli 1457, 293 01 Mladá Boleslav
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ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.

ŠKODA AUTO Vysoká škola byla založena roku 2000 společností ŠKODA AUTO. Je jedinou vysokou školou 
v České republice, jejímž zakladatelem je velká nadnárodní společnost. Nabízí unikátní bakalářské i nava-

zující magisterské programy. Součástí prezenčního bakalářského studijního programu je odborná praxe ve firmě ŠKODA AUTO, jejich dodavatelů, 
v široké síti partnerských firem školy či v zahraničí. V navazujícím magisterském studiu si studenti mohou v rámci bloku povinně volitelných před-
mětů zvolit tříměsíční pracovní stáž. Studenti mají možnost vyjet za studiem na více než 30 partnerských univerzit či na pracovní stáž do některého 
z podniků koncernu Volkswagen (Bentley Motors Ltd., Audi Jižní Korea, Audi Deutschland, VW Shanghai, ŠKODA AUTO India Private Ltd. a další).   
Výuka probíhá v českém nebo anglickém jazyce, v kombinované či prezenční formě, v Mladé Boleslavi a u vybraných oborů také v Praze. V roce 2015 
získala ŠKODA AUTO Vysoká škola mezinárodní akreditaci Accreditation Council for Business Schools and Programs.

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM (Bc.) – 3,5 roku (7 semestrů)
■ Podniková ekonomika a management obchodu
■ Podniková ekonomika a finanční management
■ Podniková ekonomika a řízení provozu, logistiky a kvality
■ Podniková ekonomika a řízení lidských zdrojů – výuka v Mladé Boleslavi i v Praze

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM (Ing.) – 2 roky (4 semestry)
■ Podniková ekonomika a management provozu – výuka v Mladé Boleslavi i v Praze
■ Globální podnikání a finanční řízení podniku – výuka v Mladé Boleslavi i v Praze
■ Globální podnikání a marketing
■ Globální podnikání a právo – výuka v Mladé Boleslavi i v Praze

Proč studovat na ŠKODA AUTO Vysoké škole
Unikátní studijní programy – Vynikající uplatnitelnost absolventů – praxe již při studiu – motivační
programy – zahraniční výměnné studijní a praktikantské pobyty – individuální přístup – rozšířená
výuka jazyků – moderní zázemí - Double Degree programy – uplatnění nejenom v ČR, ale i ve světě
Dny otevřených dveří: 12. 1., 18. 2., 16. 3., 22. 4., 18. 5., 8. 6., 24. 8.
Přijímací řízení: 1. kolo 30. 4. 2017, 2. kolo 6. 8. 2017, 3. kolo 1. 9. 2017, 4. kolo 17. 9. 2017.
Studenti jsou přijímáni bez přijímacích zkoušek.

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

http://www.mup.cz/
mailto:info@savs.cz
http://www.savs.cz/
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AMOS – KamPoMaturite.cz, s.r.o.
Dukelských hrdinů 21, Praha 7 
tel.  606 411 115, 222 943 511
info@kampomaturite.cz
www.kampomaturite.cz

PŘIJÍMAČKY? MATURITA?
Připravte se na 100 %
Za 18 let jsme úspěšně připravili přes 50 000 studentů. 

Pokud požadujete 100 % přípravu, jste na správné adrese.

Přípravné kurzy 
 online i prezenční přípravné kurzy 

v Praze, Brně a Ostravě

Učebnice pro přípravu
všechny učebnice k přípravě 

na maturitu a přijímací zkoušky

Stahujte zdarma
časopis Kam Po Maturitě a e-booky 

na KamPoMaturite.cz/e-booky

Facebook a YouTube 
zábava a videonávody 

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

http://vyssiodborneskoly.com/
http://kampomaturite.cz/
mailto:info@kampomaturite.cz
http://www.kampomaturite.cz/
http://kampomaturite.cz/e-booky
http://facebook.com/kampomaturite
http://youtube.com/kampomaturite
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Kam po maturitě: 
na vyšší odbornou školu

    

Mojmírovců 1002/42 
709 00 Ostrava  
 

Tel.:  800 888 989, 
734 578 175

vos@sokrates.cz

www.sokrates.cz/vos

VOŠ SOKRATES POSKYTUJE VZDĚLÁNÍ V OBORU  
PRÁVO A EKONOMIE
■  NOVĚ OBOR  

Předškolní a mimoškolní pedagogika
■  denní forma s výhodami studenta 
■  dálková forma odkudkoliv z ČR
■  titul DiS.
■  symbolické školné
■ ceny pro studenty
■  nová soudní síň
■  individuální studijní plán u denního studia
■  možnost pokračování v Bc. studiuna partnerské VŠ (nástup do 2. ročníku) 
■  velká jistota nalezení zaměstnání (notářská a advokátní kancelář, bankovní sektor, apod.)
■ Místa výuky: Ostrava, Opava, Nový Jičín, Bruntál
Veškeré informace získáte na www.sokrates.cz/vos nebo  
na bezplatné infolince 800 888 989.

VOŠ SOKRATES

■ Ve školním roce 2014/2015 studovalo na 174 VOŠ zhruba 27 
tisíc studentů. U přijímaček uspělo 84,7 % uchazečů, nejvíce 
studenti vyhledávali pedagogické, zdravotnické a ekonomické 
obory. Školné se platí i na školách zřizovaných krajem. Po 
absolutoriu získáte titul DiS.

■ VOŠ se na rozdíl od bakalářského studia zaměřují více na 
praxi. Denní forma vám zabere 3 – 3,5 roku, v dálkové nebo 
kombinované formě může být studium až o rok delší. Pokud 
při studiu pracujete, můžete u VOŠ mimo denní formu studia 
přijít o status studenta. 

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

 

Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6

Tel.:  233 017 315 
737 218 595

vos.study@cuscz.cz
www.vos-cus.cz
www.facebook.com/VOSCUS

„I TVŮJ OBLÍBENÝ  
SPORTOVNÍ KLUB  
POTŘEBUJE NOVÉ  
MANAGERY.“
 
MANAGEMENT SPORTU 
 
■  denní a kombinová forma vzdělání
■  stipendijní programy
■  individuální studijní plán
■  školné 23.000,- / školní rok

Dny otevřených dveří  
15. 2., 23. 2., 3. 5., 7. 6. 2017.

 
Vyšší odborná škola ČUS, s.r.o.

http://www.mup.cz/
mailto:vos@sokrates.cz
http://www.sokrates.cz/vos
http://www.sokrates.cz/vos
http://www.msmt.cz/
mailto:vos.study@cuscz.cz
http://www.vos-cus.cz/
http://www.facebook.com/VOSCUS
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Karlova 111

397 01 Písek

Tel.: 382 212 819

skola@vosr.cz

www.vosr.cz

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

■ Vysoce kvalifikovaní pedagogové, držitelé restaurátorských licencí MK ČR.

■  Praxe v renomovaných institucích v ČR  
i EU (UPM, NTM, NPÚ Praha).

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

■  Studující z celé ČR i ze zahraničí. Jedinečná 
možnost vzdělání ve výjimečných oborech.

Vyšší odborná škola restaurátorská v Písku

  

Nad Rokoskou 111/7 
182 00  Praha 8

Tel.:  284 680 880  
725 196 038

pbvos@pbvos.cz 
studijni@pbvos.cz

www.pbvos.cz 
www.akaz.cz

PB – Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s. r. o. vznikla již v roce 1992. Nově zrekonstruovaná budova ško-
ly včetně nového vybavení se nachází v malebném prostředí Prahy 8. Škola je dobře dopravně dostupná. Jejími hlavními 
partnery jsou Eurovia Services, s.r.o., EXIM TOURS, a. s., VŠLG, o. p. s., HC Sparta Praha, a. s., CZECH NEWS CENTER, a. s., 
Česká manažerská asociace a řada dalších renomovaných firem, ve kterých naši žáci vykonávají odbornou praxi.
PB – Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s. r. o. pro život připravila již více než dva a půl tisíce úspěšných 
absolventů. Je zařazena do rejstříku škol a školských zařízení MŠMT ČR, žáci a studenti mají veškeré výhody jako studující 
ve státních školách. Škola získala od Evropské komise oprávnění Erasmus University Charter a může proto v rámci grantu 
Erasmus+ vysílat studenty na studijní pobyty a pracovní stáže. Zkráceným studiem v bakalářském programu VŠ lze získat 
vysokoškolský titul Bc.

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

Název oboru Délka Forma
Aplikace výpočetní techniky 3 denní
Aplikace výpočetní techniky 3 kombinovaná
Cestovní ruch 3 denní
Cestovní ruch 3 kombinovaná
Finanční poradenství 3 denní
Finanční poradenství 3 kombinovaná
Personální řízení 3 denní
Personální řízení 3 kombinovaná
Žurnalistika a nová média 3 denní
Žurnalistika a nová média 3 kombinovaná

OBORY STUDIA (DiS.)

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

    

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

REGIONÁLNÍ POLITIKA 
ZEMĚDĚLSTVÍ A VENKOVA
s novou jedinečnou akreditací  
velmi potřebnou pro praxi

Denní forma studia
Bez přijímacích zkoušek
Tuzemské i zahraniční stáže a praxe
 
ZÍSKÁTE ZNALOSTI:
■ o zemědělství, ochraně krajiny a obnovitelných zdrojích
■ o tvorbě projektů a dotační politice v zemědělství
■ z ekonomické a právní oblasti
■ odborné jazykové

■ Možnost celodenního stravování ve školní jídelně a ubytování na domově mládeže. 
■ Spolupráce s Mendelovou univerzitou v Brně a Přírodovědeckou fakultou UP v Olomouci.

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

http://vyssiodborneskoly.com/
http://www.mup.cz/
mailto:skola@vosr.cz
http://www.vosr.cz/
mailto:pbvos@pbvos.cz
mailto:studijni@pbvos.cz
http://www.pbvos.cz/
http://www.akaz.cz/
mailto:info@zemedelka-opava.cz
http://www.zemedelka-opava.cz/
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Ledecká 35 
323 21  Plzeň 
Tel.: 377 534 450
info@vosplzen.cz 
www.vosplzen.cz

DENNÍ STUDIUM:  
■ DIPLOMOVANÝ ZUBNÍ TECHNIK
■ SYSTÉMOVÝ ADMINISTRÁTOR IT
■  MANAGEMENT SPORTOVNÍCH AKTIVIT
■  CESTOVNÍ RUCH
DENNÍ A KOMBINOVANÉ STUDIUM: 
■ SOCIÁLNÍ PRÁCE 
■ DIPLOMOVANÝ OČNÍ OPTIK 
■ BEZPEČNOST OBYVATELSTVA  
■ VEŘEJNÁ SPRÁVA  
Přijímací zkoušky:  
I. kolo 27. 6. 2017, II. kolo 24. 8. 2017

Den otevřených dveří: 19. 1. 2017 a 25. 3. 2017

Bližší informace na: www.vosplzen.cz

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

  

5. května 51 
140 00 Praha 4 

Tel.: 244 105 001 
Fax: 244 105 043

zdravotnickaskola@centrum.cz 
studijni.oddeleni@centrum.cz 
www.zdravotnicka 
skola5kvetna.cz

OBORY STUDIA PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018:
■  DIPLOMOVANÝ ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ  

– denní a kombinovaná forma vzdělávání 

■  DIPLOMOVANÝ NUTRIČNÍ TERAPEUT  
– denní a kombinovaná forma vzdělávání

■  DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA  
– denní a kombinovaná forma vzdělávání 

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

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola

  

Palachova 35 
400 01 Ústí nad Labem

Tel.: 474 778 110  
studodd@szsvzs.cz

www.szsvzs.cz

Obory vzdělávání od 1. 9. 2017 – pro absolventy SŠ s maturitou

TŘÍLETÉ VZDĚLÁVÁNÍ UKONČENÉ ABSOLUTORIEM 
■ Diplomovaná dentální hygienistka – denní, kombinované
■ Diplomovaný farmaceutický asistent – denní
■  Diplomovaný zdravotní laborant – denní, kombinované
■ Diplomovaný zubní technik – denní
■  Diplomovaná všeobecná sestra – denní
■ Diplomovaný zdravotnický záchranář 

TŘÍ A PŮL LETÉ VZDĚLÁVÁNÍ
■  Diplomovaná všeobecná sestra – kombinované

Termín podání přihlášek: 
1. termín – do 31. května 2017
2. termín – do 10. srpna 2017

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem

http://www.mup.cz/
mailto:info@vosplzen.cz
http://www.vosplzen.cz/
http://www.vosplzen.cz/
mailto:zdravotnickaskola@centrum.cz
mailto:studijni.oddeleni@centrum.cz
http://skola5kvetna.cz/
mailto:studodd@szsvzs.cz
http://www.szsvzs.cz/
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Michálkovická 1810/181
710 00  Ostrava – Slezská Ostrava 

Tel.:  595 228 161, 162 
721 313 090

sekretariat@svosp.cz
www.svosp.cz

STUDIJNÍ OBOR:  
ŘÍZENÍ MALÉHO  
A STŘEDNÍHO PODNIKU
■  Prakticky zaměřené studium bez matematiky
■  Souvislá čtyřměsíční odborná praxe  

ve vybraných firmách 
■  Kvalitní příprava pro trh práce a další  

vzdělávání na vysoké škole
■ Denní i dálková forma 
■ První rok studia bez školného
■  Možnost pokračovat ve zkráceném bakalářském studiu na Vysoké škole podnikání  

a práva, a. s. v Ostravě.
■  Uplatnění absolventů: v malé a střední firmě na pozici manažer, ekonom, hlavní účetní, 

marketingový specialista, obchodník, asistent, odborný pracovník úřadů státní, veřejné  
či obecní správy, v samostatném podnikání

Vyšší odborná škola – Akademická aliance

Získej Zkušenosti oD Profesionálů
animace a PostProDukce • Design interiéru • ProDukce

filmoVá tVorba • fotografická tVorba • grafický Design

scenáristika a meDiální komunikace

Vyšší oDborná škola

reklamní a umělecké tVorby

www.skolamichael.cz

Dny otevřených dveří: 27. 4., 11. 5., 18. 5. 2017 (10–15 hod.)

Podání přihlášek do 31. 5. 2017

S výběrem vysokoškolského studia vám už 14 let pomáhá adresář 
VysokeSkoly.com. Vloni prošel redesignem a najdete tu nové užitečné funkce.

■ Podrobné vyhledávání škol a oborů
■ Šance na přijetí, srovnání školného, nezaměstnanost absolventů
■ Přehledné termíny přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří
■ Stahujte zdarma aplikaci Adresář škol na 

http://vyssiodborneskoly.com/
http://www.mup.cz/
mailto:sekretariat@svosp.cz
http://www.svosp.cz/
http://www.skolamichael.cz/
http://vysokeskoly.com/
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Slovačíkova 400/1 
197 00 Praha 9 – Kbely

Tel.:  286 852 080 
603 286 852

Fax: 286 850 188

info@palestra.cz
www.palestra.cz

STUDIJNÍ OBORY:
■  Management sportu ■ Wellness - Balneo  
Forma a délka studia:  
denní – 3 roky, dálková – 3,5 roku
Forma ukončení studia, titul: absolutorium, DiS.
Školné:  
23 900,- Kč/ rok (Management sportu - denní) 
18 500,- Kč/ rok (Management sportu - dálkové)
23 800,- Kč/ rok (Wellness - Balneo - denní)
18 400 Kč/ rok (Wellness - Balneo - kombinované)
Dny otevřených dveří: 19. 1., 16. 2., 16. 3., 20. 
4., 18. 5., 15. 6., 24. 8. 2017 vždy od 15:30 hod. 
Absolventi VOŠ mohou pokračovat ve studiu na 
VŠTVS Palestra a získat titul Bc. dvousemestrálním 
studiem. Nyní se slevou 20 % na školném.
Studenti mají možnost získat již během studia  
4 osvědčení: ■ Sportovní a rekondiční masér  
■ Instruktor fitness ■ Instruktor školního lyžování
■ Cvičitel zdravotní tělesné výchovy

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

   

Nám. Republiky 3  
779 00 Olomouc

Tel.:  585 209 020 
585 209 025

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

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

Termíny přijímacího řízení: 
1. kolo: 1. – 3. 6. 2017
2. kolo (dodatečné): 29. – 30. 8. 2017
Uzávěrka přihlášek:
1. kolo: do 30. 4. 2017
2. kolo: do 31. 7. 2017
Oba obory lze souběžně studovat v rámci 
vysokoškolského bakalářského studia 
na Cyrilometodějské teologické fakultě 
Univerzity Palackého v Olomouci,  
více informací na http://www.upol.cz.

CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc

 

Na Polabí 411 
276 01 Mělník

Tel.:  315 636 111 
602 232 333

skola@zas-me.cz

www.zas-me.cz

Denní tříleté a dálkové čtyřleté studium
Vzdělávací program:  
ZAHRADNÍ A KRAJINNÁ TVORBA

Dny otevřených dveří:  11. 1., 22. 2.,  26. 4.,  
26.–27. 5. 2017.
Uplatnění:  státní správa, podnikatelská sféra  
(okrasné školkařství, realizace sadových úprav  
a jejich údržba), obchod a oborové poradenství, 
střední stupeň projektantské činnosti, školství
Uzávěrka přihlášek – 31. 5. 2017 
Přijímací řízení – denní forma: 22. 6. 2017,  
dálková forma: 23. 6. 2017  
(2. kolo je pro obě formy 30. srpna 2017)
Kritéria pro přijetí: posouzení prospěchu  
v posledním ročníku střední školy; v dálkové  
formě navíc přezkoušení ze základních  
odborných znalostí. 

Česká zahradnická akademie Mělník
střední škola a vyšší odborná škola

  

Na Příkopě 16
110 00  Praha 1

Tel.:  224 094 459 
778 736 242

kancelar@vosaspsekrizik.cz

www.vosaspsekrizik.cz

Vzdělávací program:

26-41-N/02 SILNOPROUDÁ 
ELEKTROTECHNIKA
■  Tříleté denní studium je určeno  

maturantům ze všech typů středních 
škol. 

■  Uchazeči, kteří získali maturitu na  
elektrotechnické střední škole, mohou 
nastoupit do vyššího ročníku. 

■  Přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení 
do 31. května.

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

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

    

Komenského nám. 22  
570 12 Litomyšl

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

vospspgs@vospspgs.cz
www.vospspgs.cz

Vyšší odborná škola nabízí denní  
i dálkové studium
■ UČITEL/KA MATEŘSKÉ ŠKOLY
■ VYCHOVATEL/KA 
■  UČITEL/KA MATEŘSKÉ ŠKOLY  

A VYCHOVATEL/KA PRO POSTIŽENÉ 
JEDINCE 

Podrobné informace: www.vospspgs.cz
Termíny uzávěrky přihlášek:  
do 31. 5. 2017 – 1. kolo, do 20. 8. 2017 – další kolo
Termíny přijímacího řízení:  
15. 6. 2017 – denní studium – 1. kolo, 
20. 6. 2017 – dálkové studium – 1. kolo
30. 8., 27. 9. a 30. 10. 2017 (další kola, pokud 
počet přijatých studentů nebude dostačující)
Den otevřených dveří: 
7. 4. 2017 od 10:00 do 15:00 hodin 

Vyšší odborná škola pedagogická
a Střední pedagogická škola, Litomyšl  

Karoliny Světlé 135
280 50 Kolín 

Tel.:   321 720 236

sekretariat@zdravotka.cz

www.zdravotka.cz

POSKYTUJE VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU 

DIPLOMOVANÝ  
FARMACEUTICKÝ  
ASISTENT
Denní tříletá forma, ukončená  
absolutoriem, absolvent získá titul DiS.

Poplatek: 3 000,- Kč/rok

Škola poskytuje ubytování  
(800,- Kč/měsíc)

Den otevřených dveří: 6. 3. 2017,  
12 – 16 hodin – jinak dle dohody

Střední zdravotnická škola  
a Vyšší odborná škola zdravotnická Kolín

 

Letohradská 1 
170 00 Praha 7 

Tel.:  273 130 240  
603 251 745

  
sekretariat@voscr.cz

www.voscr.cz

PROČ STUDOVAT PRÁVĚ  
NA TÉTO ŠKOLE?
■ Znalost cizích jazyků je prioritou,  

výběr z 39 jazyků ■  návaznost na studium 
na University College Birmingham, během 1. roku 
možnost získání titulu BA (bachelor degree)
■ Školné za semestr 12 050,- Kč ■ V učebním  
plánu není matematika ■ Stáže a pobyty  
v zahraničí ■ Neotřelá a poutavá výuka  
s notebooky ■ Možnost individuálního vzdělá- 
vacího plánu ■ Získání diplomu v AJ, Europassu
■ Mladé vedení školy s porozuměním pro 
studenty

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

Vyšší odborná škola cestovního ruchu  
a mezinárodního obchodního styku, Praha

  

Resslova 440
387 01 Volyně

Tel.  383 372 817 
383 457 010

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

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

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

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

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

Vyšší odborná škola  
a Střední průmyslová škola, Volyně

http://www.mup.cz/
mailto:info@palestra.cz
http://www.palestra.cz/
mailto:skola@caritas-vos.cz
http://www.caritas-vos.cz/
http://www.upol.cz/
mailto:skola@zas-me.cz
http://www.zas-me.cz/
mailto:kancelar@vosaspsekrizik.cz
http://www.vosaspsekrizik.cz/
mailto:vospspgs@vospspgs.cz
http://www.vospspgs.cz/
http://www.vospspgs.cz/
mailto:sekretariat@zdravotka.cz
http://www.zdravotka.cz/
mailto:sekretariat@voscr.cz
http://www.voscr.cz/
mailto:skola@volyne.cz
http://www.vos.volyne.cz/
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1) produktový design
2) grafický design

www.scholastika.com 

ŠKOLA
NA 2 VĚCI

VOŠ
pomaturitní studium designu

Vyšší odborná škola zdravotnická
JIHLAVA

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

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

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

Uplatnění absolventů:

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

denní forma vzdělávání
kombinovaná (dálková) forma vzdělávání

DIPLOMOVANÝ FARMACEUTICKÝ ASISTENT

 

J. Palacha 1840
272 01 Kladno

Tel.: 312 248 752, 

fax: 312 247 639

info@spskladno.cz

www.spskladno.cz

SPŠ a VOŠ Kladno nabízí 
denní i dálkové studium oboru

23-41-N/03  STROJÍRENSTVÍ 
Forma a délka studia:
Denní studium – tříleté
Dálkové studium – čtyřleté
Studium je ukončeno absolutoriem, 
profesní titul DiS.
Přijímací zkoušky se nekonají
Uzávěrka přihlášek:
1. kolo 8. června 2017
2. kolo 28. srpna 2017

SPŠ a VOŠ Kladno

  

Štěchovice 4176
767 54 Kroměříž

Kontaktní osoba:  
Mgr. Ing. Michal Pospíšil   

Tel./fax: 573 334 936 
   
www.vospaspsm.cz

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM: 
■ Chemie a technologie potravin s profi lací: 
 Technologie mléka a mléčných výrobků 
Forma studia: kombinovaná
Akreditovaný ve spolupráci s FT UTB Zlín
E-přihlášku podávejte na FT UTB Zlín, 
podrobné informace o studiu na www.ft.utb.cz 
a www.vospaspsm.cz 

PROGRAM VYŠŠÍHO ODBORNÉHO STUDIA: 
■ Potravinářství s profi lací:  
Technologie a hygiena potravin, 
Analýza potravin, 
Zpracování mléka
Forma studia: denní i kombinovaná
Délka studia: 3 roky
Roční školné: 3 000 Kč

Vyšší odborná škola potravinářská, Kroměříž

http://vyssiodborneskoly.com/
http://www.mup.cz/
http://www.scholastika.com/
mailto:farmeko@farmeko.cz
http://www.farmeko.cz/
mailto:info@spskladno.cz
http://www.spskladno.cz/
http://www.vospaspsm.cz/
http://www.ft.utb.cz/
http://www.vospaspsm.cz/
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Na Chodovci 2700/54
141 00 Praha 4

Tel.:  775 266 778

info@skolamedea.cz
www.skolamedea.cz

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

STUDUJTE ATRAKTIVNÍ ZDRAVOTNICKÉ  
OBORY NA SOUKROMÉ VOŠ V PRAZE!
Studenty nabíráme BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

■  DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA  
(denní a kombi)

■  DIPLOMOVANÝ ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ  
(denní a kombi)

Den otevřených dveří:  
14. 3. 2017 od 8 do 14 hodin

 

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

3leté - denní vyšší odborné vzdělání 
zakončené absolutoriem 
■ DIPLOMOVANÁ DENTÁLNÍ HYGIENISTKA 

■ DIPLOMOVANÝ FARMACEUTICKÝ ASISTENT 

■ DIPLOMOVANÝ ZDRAVOTNÍ LABORANT

■ DIPLOMOVANÝ ZUBNÍ TECHNIK 

■ DIPLOMOVANÝ OČNÍ OPTIK 

Podmínky přijetí: maturitní zkouška, zdravotní 
způsobilost, kritéria pro přijímací řízení  
www.szspraha1.cz

Dny otevřených dveří: 11. 4. 2017 od 16.00 hod.

Přihlášky ke studiu odevzdat: do 31. 5. 2017

Vyšší odborná škola zdravotnická 
a Střední zdravotnická škola, Praha

 

Matky Boží 15 
586 01 Jihlava

Tel.: 567 312 629

info@svoss.cz

www.svoss.cz

denní i dálkové studium (3 roky)
Obor 1: SOCIÁLNÍ PRÁCE, titul DiS.
Absolvent je sociální pracovník
Obor 2: PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ  
PEDAGOGIKA, titul DiS.
Absolvent je učitel MŠ, mimoškolní pedagog 
či vychovatel
Školné: 13 000,- Kč ročně
Výuka je výrazně prakticky zaměřená a je 
převážně vedena odborníky z praxe
Absolventi mohou proto pracovat v obou 
oborech již bez zaškolení
Přihlášky pro I. kolo do 12. 5. 2017 na  
www.svoss.cz, přijímáme později  
i do dalších kol

Soukromá VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA  
SOCIÁLNÍ, o.p.s. Jihlava

 

Filipínského 1 
615 00 Brno

Tel.: 548 213 303

vsa@vsa.cz
www.vsa.cz

NEJVĚTŠÍ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA  
S PĚTADVACETILETOU TRADICÍ
■  Nabízíme vzdělávání ve společensky  

žádaných oborech.

■  Vysoké uplatnění absolventů na trhu práce.

■  Ke vzdělávání jsou přijímáni studenti, kteří 
získali střední vzdělání s maturitní zkouškou. 

■  Vzdělávání je ukončeno absolutoriem,  
označení DiS. za jménem. 

■  Studenti mohou posílat elektronické přihlášky 
od 1. 2. 2017.

Bližší informace naleznete na: www.vsa.cz

Veřejně správní akademie  
– vyšší odborná škola, s.r.o.

 

Senovážné náměstí 12
370 01 České Budějovice

Tel.:  studijní oddělení 
387 788 117

 
jjenickova@skolacrcb.cz
www.skolacrcb.cz

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

Uzávěrka přihlášek: 
pro 1. kolo do 31. 5. 2017,  
pro 2. kolo v první části letních prázdnin
Domov mládeže, školní jídelna
Roční školné:  4 000,– Kč ve dvou splátkách

Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, 
České Budějovice

%%%ONLINE KURZY SE SLEVOU 33 %
Slevu 33 % na online testové kurzy na  
Hrave.KamPoMaturite.cz  
získáte až do konce ledna 2017 s použitím slevového kódu KPMLEDEN17. 
Připravte se na testy OSP / maturitu z ČJ, matematiky nebo angličtiny.

http://www.mup.cz/
mailto:info@skolamedea.cz
http://www.skolamedea.cz/
mailto:voszaszs@szspraha1.cz
http://www.szspraha1.cz/
http://www.szspraha1.cz/
mailto:info@svoss.cz
http://www.svoss.cz/
http://www.svoss.cz/
mailto:vsa@vsa.cz
http://www.vsa.cz/
http://www.vsa.cz/
mailto:jjenickova@skolacrcb.cz
http://www.skolacrcb.cz/
http://hrave.kampomaturite.cz/
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vyšší odborné školyVyssiOdborneSkoly.com

      

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

603 836 149

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

OBORY STUDIA:  
82-47-N/01 HERECTVÍ A MODEROVÁNÍ 
82-47-N/03 HERECTVÍ S LOUTKOU
Denní tříletá forma studia zakončená absolutori-
em, absolvent získá titul DiS.
Přijímací řízení: 
První kolo přijímacího řízení: 1.6. – 2.6.2017  
(přihlášky doručené nejpozději do 30.4.2017) 
Druhé kolo přijímacího řízení: 14.6. – 15.6.2017 
(přihlášky doručené nejpozději do 9.6.2017) 
Třetí kolo přijímacího řízení: dle obsazenosti 
oborů,  září 2017 
Ve dnech 25. – 26. ledna 2017 nás najdete na  
veletrhu pomaturitního vzdělávání Gaudeamus 
v Praze Letňanech, hala 4, stánek 79 
Den otevřených dveří: 
17. února 2017 od 10.00 hodin 
17. března 2017 od 10.00 hodin

Vyšší odborná škola herecká s.r.o.  

Evropská 33  
166 23 Praha 6

Tel.: 233 091 261

info@pedevropska.cz

www.pedevropska.cz

OBORY VZDĚLÁNÍ:
1.  Sociální práce  

a sociální pedagogika 
Forma studia – denní a kombinovaná, 3 roky 

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

Termín přijímacího řízení:  
1. kolo: červen 2017 
2. kolo: září 2017 – jen pokud nebude po  
1. kole dostatečný počet přijatých uchazečů
Uzávěrka přihlášek: 
1. kolo: 31. 5. 2017 
2. kolo: termín bude upřesněn
Školné na školní rok činí 3 000,- Kč.

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální

  

T. G. Masaryka 14 
293 80 Mladá Boleslav

Tel.:  326 718 055

studijni@oamb.cz

www.oamb.cz

Profilové předměty: finanční řízení, 
účetnictví, právo, cizí jazyk (A, N).
Denní forma studia je tříletá, dálková 
čtyřletá.
Přijímací řízení proběhne ve třech kolech 
bez přijímacích zkoušek.
Přijímáme na základě studijních výsledků 
ve 4. a 3. ročníku SŠ.
Termín podání přihlášek pro 1. kolo  
je 31. 5. 2017.
Do 1. roč. přijmeme 80 studentů denní  
a 40 studentů dálkové formy.
Roční školné 3000,- Kč.

Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola 
s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav

 

Poděbradova 842 
537 60 Chrudim IV

Tel.:  469 620 207  
469 620 363

Fax: 469 620 207

crzemsk@szes-chrudim.cz
Kontakt: p. Hrdinová

www.szes-chrudim.cz 

STUDIJNÍ OBOR: 
Správa ochrany životního prostředí
kód oboru viz www.szes-chrudim.cz

Uzávěrka přihlášek:  
■ 31. 5. 2017 ■ 28. 7. 2017 ■ 13. 9. 2017
Přijímací řízení:  
■ 21. 6. 2017 ■ 16. 8. 2017 ■ 27. 9. 2017
Forma a délka studia: denní i dálková – 3 roky
Počet přijímaných: denní 60, dálková 30
Obsah přijímacích zkoušek: test ze základů BIO 
a CHE ve vztahu k oboru
Možnosti uplatnění: ve státních institucích 
ochrany přírody, v CHKO ČR, jako ekologové 
větších podniků, při údržbě ŽP, v obnově  
a tvorbě krajiny, v osvětové činnosti.
Ubytování a stravování v sídle školy.
Podrobné informace: www.szes-chrudim.cz

Střední škola zemědělská
a Vyšší odborná škola Chrudim

     

Budova VOŠ: 
Střelecká 1800 
407 47 Varnsdorf

Tel.:  412 315 011 
778 538 686

jitka.nagyova@skolavdf.cz 
www.skolavdf.cz
www.facebook.com/
voskavdf

AKREDITOVANÉ VZDĚLÁVACÍ 
PROGRAMY
■  6843N/04 Veřejnosprávní činnosti
■  6543N/01 Cestovní ruch
■  2647N/04 Informační technologie
■  2641N/04 Výroba, přenos a užití elektrické 

energie
tříleté vzdělávání v denní formě:
■  2341N/08 Strojírenství s využitím CAD/

CAM technologií
■  6842N/08 Bezpečnostně právní činnosti
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:  
20.1. 2017 od 9:00 do 15:30 hod
Přijímací řízení: uzávěrka přihlášek je  
pro 1. kolo do 31. 5. 2017  
a pro 2. kolo do 31. 7. 2017

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb  
a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166, příspěvková organizace 

 

Hybešova 53  
680 01 Boskovice

Tel.: 511 123 101

   
skola@vassboskovice.cz 
www.vassboskovice.cz

Vyšší odborné studium - denní forma
63-41-N/18 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ 
se zaměřeními: Finanční řízení a zdaňování 
                     Ekonomika nemovitého majetku
63-43-N/13 FINANČNICTVÍ  
 A BANKOVNICTVÍ
65-43-N/01 CESTOVNÍ RUCH
53-41-N/11 DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ  
 SESTRA
Prohlídka školy: po domluvě kdykoli
Přihlášky na 1. kolo do 31. 5. 2017  
Přijímací řízení – 1. kolo 27. 6. 2017  
(bez přijímacích zkoušek)
Jedno z hlavních kritérií PŘ je průměrný prospěch 
jednotlivých ročníků SŠ.

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická 
a Střední škola Boskovice, příspěvková organizace

 ■

Mendelova 131 
256 01 Benešov

Telefon: 317 723 571
Dobesova@zemsbn.cz 
www.zemsbn.cz

Vaše cesta k prosperitě
Diplomovaný specialista v oboru
ZEMĚDĚLSKÉ PODNIKÁNÍ
■  Studium:  denní (tříleté), kombinované (čtyřleté)
■  Pro absolventy všech typů středních škol
■  Moderní zázemí pro výuku
■  Stáže v zahraničí
■  Po ukončení studia možnost získat bakalářský 

titul ve zkrácené formě studia ve všech  
oborech Zemědělské fakulty Jihočeské 
univerzity v Českých Budějovicích

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

Vyšší odborná škola 
a Střední zemědělská škola, Benešov   

Jana Maláta 1869
504 01 Nový Bydžov

Tel.: 495 490 353
Fax: 495 493 347 

reditel@sosnb.cz
www.sosnb.cz

OBOR:  
EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ
VZDĚLÁVACÍ PROGRAM:  
ÚČETNICTVÍ A DANĚ (63-41-N/22)
Absolventi získají titul DiS. – diplomovaný 
specialista v oboru účetnictví a daně
Forma studia: denní i kombinovaná (3 roky)
Školné na školní rok: 3 000 Kč
Možnost ubytování na DM
1. kolo přijímacích zkoušek:  
kombinované studium – 16.  6. 2017
denní studium – 20. 6. 2017
Je zajištěna prostupnost na veřejné  
i soukromé vysoké školy.

Vyšší odborná škola  
a Střední odborná škola, Nový Bydžov

http://www.mup.cz/
http://vyssiodborneskoly.com/
mailto:vosherecka@vosherecka.cz
http://www.vosherecka.cz/
http://www.pidivadlo.cz/
mailto:info@pedevropska.cz
http://www.pedevropska.cz/
mailto:studijni@oamb.cz
http://www.oamb.cz/
mailto:crzemsk@szes-chrudim.cz
http://www.szes-chrudim.cz/
http://www.szes-chrudim.cz/
http://www.szes-chrudim.cz/
mailto:jitka.nagyova@skolavdf.cz
http://www.skolavdf.cz/
http://www.facebook.com/
mailto:skola@vassboskovice.cz
http://www.vassboskovice.cz/
mailto:Dobesova@zemsbn.cz
http://www.zemsbn.cz/
mailto:reditel@sosnb.cz
http://www.sosnb.cz/


68 jazyky a studium v zahraničí

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

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

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

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

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

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

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

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

  

Tuklatská 3, 100 00 Praha-Strašnice
Tel.: 274 776 256, 724 173 829
info@bi.cz, www.bi.cz

POMATURITNÍ STUDIUM již od 19.900,-Kč !  
ANGLIČTINY, NĚMČINY, FRANCOUZŠTINY, ŠPANĚLŠTINY, ITALŠTINY ČI RUŠTINY
(jeden jazyk či kombinace s dalším doplňkovým: Aj, Nj, Šj, Fj, Ij, Rj)

BOHEMIA INSTITUT ... škola pro život ... specialista na pomaturitní vzdělávání

JEDNOLETÉ INTENZIVNÍ DENNÍ STUDIUM 
■ všechny pokročilosti ■ ve vyhlášce MŠMT - statut studenta pro letošní 
maturanty ■ výborní, dynamičtí plně profesionální čeští a zahraniční 
lektoři  vždy v kombinaci ■ vyvážená výuka s důrazem na skutečný jazy-
kový pokrok - gramatika, konverzace, reálie i základy profesního jazyka

VÝUKA V MODERNÍCH UČEBNÁCH BLÍZKO METRA

MEZINÁRODNÍ ZKOUŠKY, CERTIFIKÁTY, STÁTNICE
■ cílená příprava na státnice a mezinárodní certifikáty – vynikající 
úspěšnost našich absolventů ■ mezinárodní testy TOEIC, TOEFL, TFI 
v rámci studia ZDARMA ■ garantovaný pokrok minimálně o 2 znalost-
ní stupně ■ mezinárodní certifikace studia IES (London)

STUDENTSKÝ SERVIS, VÝHODY, SLUŽBY ZDARMA
■ splátky školného bez navýšení ceny  ■ zvýhodněný odkup studijní 
literatury ■ kurz literatury, kurzy přípravy na VŠ, literární soutěže
■ výlety do hor i zahraničí, hudební večery  a studentské párty  
■ studijní pobyty v zahraničí  ■ ISIC karta, ubytování pro mimopražské

ZVÝHODNĚNÉ STUDIJNÍ KOMBINACE  
– SLEVA 3000,- Kč
■ MŠMT akreditované rekvalifikace – MANAGEMENT, OBSLUHA PC
■ 2-3 semestry, pouze 1-2x týdně odpoledne
■ mezinárodní certifikáty IES
■  moduly: právo, psychologie, personalistika, marketing, finanční trhy, 

ekonomika, účetnictví,...

 člen AJŠ (Asociace jazykových škol)
člen AIVD (Asociace institucí vzdělávání dospělých)

certifikace kvality Bureau Veritas a mezinárodní certifikace IES  
(International Education Society, London)

 testovací centrum mezinárodních zkoušek ETS

...již 25 let mluvíme... společnou řečí... www.bi.cz

SLEVA PŘI ZÁVAZNÉ REGISTRACI s tímto inzerátem  
NIC NERISKUJETE - školné Vám vracíme při přijetí na VŠ na základě smlouvy!

do 31. 3. – 8000,- Kč (cena 19.900,-Kč),  
do 30. 4. – 7000,- Kč, do 30. 5. – 6000,- Kč, do 30. 6. – 5000,- Kč  

www.akcent.cz

Pomaturitní 
studium
  angličtiny
ukončené cambridgeskou zkouškou 

učebny: Bítovská 3, Praha 4
telefon: +420 261 261 638
e-mail: akcent@akcent.cz

2017
2018

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

výuka 10 měsíců, 20 hodin týdně
zkoušky KET, PET, FCE, CAE, CPE dle dosažené úrovně
zahrnuje 100% ceny za 1. zkoušku v daném školním roce
zahrnuje 50% ceny za 2. zkoušku v témže roce

     čínštiny

http://www.mup.cz/
mailto:info@bi.cz
http://www.bi.cz/
http://www.bi.cz/
http://www.akcent.cz/
mailto:akcent@akcent.cz
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Nejnabitější pomaturitní studium  
v Praze

Rok intenzivní angličtiny nebo němčiny 
s britským nebo německým certifikátem!  
+  statut studenta pro letošní maturanty
+  vrácení celého kurzovného v případě přijetí na VŠ
+  čeští i zahraniční lektoři v každém kurzu

Za skvělou cenu 22 980 Kč* navíc dostanete:
+ britskou nebo německou jazykovou zkoušku zdarma
+ zkoušku nanečisto zdarma
+   2 semestrální kurzy dalších jazyků dle vlastního výběru
+  e-learning po celou dobu studia zdarma 
+  Diskusní kluby – aktuální i kontroverzní témata v několika jazycích zdarma

Tedy další výhody v celkové hodnotě až 13 000 Kč!

B1 B2

Kdy:
Pondělí až pátek,  
9.45 – 13.00
20 vyučovacích hodin týdně

Kde:
Anděl, Kobylisy, Chodov,  
Jiřího z Poděbrad

Kurz je  na úrovních:  
Pre-intermediate  
až upper-intermediate
se zakončením mezinárodní 
zkouškou

Samozřejmostí je u nás:
Sleva 10 % na nákup učebnic 
Výhodný splátkový kalendář

Studium zařazeno do vyhlášky MŠMT č. 19/2014 Sb. ze  dne 23.  1. 2015.  
* Cena studia němčiny je 24 980 Kč, akční cena je 20 999 Kč.

GLOSSA škola jazyků – Jindřišská 11, Praha 1 
tel.: 224 219 484, info@glossa.cz
www.glossa.cz

Akční cena: 18 999 Kč*  
při platbě do 30. 6. 2017

http://jazykoveskoly.com/
http://www.mup.cz/
mailto:info@glossa.cz
http://www.glossa.cz/


70

technikpsycholog

mediklogikekonom

Chceš být novým Freudem? 
Ukážeme ti, jak na to.

psycholog.tutor.cz

Wall Street volá. Ovládněte 
svět financí a vybudujte 
si úspěšnou kariéru. 

ekonom.tutor.cz

Mrakodrapy, mosty nebo 
něco jiného. Spočítej si to.

technik.tutor.cz

NSZ® - OSP, ZSV a TSP 
na to se musí logicky!

logik.tutor.cz

Chceš nastolit pořádek a bránit 
právo a pořádek? Vzhůru do taláru!

pravnik.tutor.cz

Pomáhej zachraňovat lidské
 

životy! Dovedeš si představit 
ušlechtilejší práci?

medik.tutor.cz

Tutor, tvá vstupenka na vysokou školu

Přijímačky na vysokou školu?

My v Tutoru víme, jak tě na přijímačky připravit. Důkaz? V roce 2016 se díky našim přípravným 
kurzům dostalo na vysokou školu 97 % našich studentů. Na přijímačky připravujeme už 16 let 
a za tu dobu dobře víme, co je potřeba vědět a na co si dát pozor. Tak neváhej a vyber si z 
mnoha kurzů pro různé obory v 11 městech po celé České republice.

Každý obor je jiný, a proto jsme vytvořili specializované programy, ve kterých ti budeme 
pomáhat právě v tom, co tě zajímá a co využiješ. Každému programu se věnuje odborný 
garant, který tě zásobuje aktuálními informacemi, zajímavostmi a tajnými tipy, které ti 
ulehčí nejen přípravu, ale i samotné přijímačky. Tak na co ještě čekáš? Vyber si ten správný obor 
a udělej první krok k úspěšnému zvládnutí přijímaček na svou vysněnou školu.

www.tutor.cz/pripravne-kurzy
Učit se na přijímačky, nebo radši mrknout s popcornem na nějaký �lm v kině? Když si vybereš kurzy od Tutoru, budeš v pohodě stíhat oboje. 

Tutor je tvoje vstupenka na vysokou školu.

jazyky a studium v zahraničí

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

http://psycholog.tutor.cz/
http://ekonom.tutor.cz/
http://technik.tutor.cz/
http://logik.tutor.cz/
http://pravnik.tutor.cz/
http://medik.tutor.cz/
http://www.tutor.cz/pripravne-kurzy
http://www.mup.cz/
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www.jazykovepobyty.cz www.pracovnipobyty.cz     

  Jazykové pobyty v zahraničí    Pracovní a au pair pobyty v zahraničí            800 100 300

jazykové, pracovní 
a au pair pobyty v zahraničí

Po maturitě
vám svět bude
            ležet u nohou!

Au pair pobyty
  Evropa i USA  
  dlouhodobé i letní pobyty
  péče o děti a domácnost
  ubytování a strava zdarma

Jazykové pobyty
  pro začátečníky i pokročilé
  krátkodobé i dlouhodobé pobyty
  vyšší odborné a univerzitní studium
  studium s možností práce  

    Austrálie a Nový Zéland

Pracovní pobyty
  dlouhodobé i letní pobyty
  Evropa, USA, Kanada
  gastronomie, hotelnictví,  

     farmy, odborné stáže,  
     letní kempy

http://jazykoveskoly.com/
http://www.mup.cz/
http://www.jazykovepobyty.cz/
http://www.pracovnipobyty.cz/


Jako náš absolvent seženeš bez problémů zábavnou 
práci za vysoký plat.
Dny otevřených dveří 27. a 28. 1. 2017.

studuj.vscht.cz

Výzva, která  
se vyplatí!
Léčiva, potraviny, inženýrství, 
biochemie, voda, energie,  
forenzní analýza… Vyber si ze 
špičkových oborů budoucnosti 
a nech průměr daleko za sebou. 

http://studuj.vscht.cz/

