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62 PREZENTACÍ VŠ
28 PREZENTACÍ VOŠ
VYZKOUŠEJTE
MATURITNÍ TEST
A VYHRAJTE
PODZIM:
KTERÉ TERMÍNY
SI OHLÍDAT
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n Dny otevřených dveří VŠ
do konce roku

Vítězka 7. ročníku
MissMaturita.cz
Renata Bidlová
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n 8. ročník soutěž
MissMaturita.cz
odstartoval 1. září
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ROZHODNOUT
UŽ SE MUSÍTE
SAMI
S výběrem vysoké školy vám
ale mohou pomoci zkušenosti
a názory absolventa oboru
Mezinárodní obchod
na www.mup.cz

Petr Kinčl
Obchodní ředitel
Condi s.r.o.
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Vážení studenti,
právě probíhají opravné termíny maturitních zkoušek. Abyste za rok touto dobou
mohli řešit příjemnější věci než právě
opakování maturity, připravili jsme pro vás
podrobný průvodce maturitním ročníkem na str. 6.
Zkuste si také test na str. 7, kde navíc
můžete vyhrát: stačí nám poslat správné
odpovědi do 30. září.

Až do konce února 2016 běží hlasování
v soutěži MissMaturita.cz. Zvolte nej
maturantku a maturanta tohoto ročníku,
nebo se přihlaste a vyhrajte super ceny.
Více informací najdete na str. 14.
V tištěné podobě časopisu jsme omezeni
místem i časem. Aktuální a nezkrácenou
podobu článků si přečtěte na www.KamPoMaturite.cz a www.VysokeSkoly.com.
Celý časopis ke stažení nebo prolistování
zdarma najdete na www.Casopis.KamPoMaturite.cz.

Přejeme úspěšné zahájení
školního roku.

Jiří Kadlec,

REDAKCE, VYDAVATEL
AMOS – KamPoMaturite.cz, s.r.o.
Dukelských hrdinů 21, Praha 7
IČ: 24767905 DIČ: CZ24767905
T/F: 222 943 511
M: 606 411 115
Jiří Kadlec – šéfredaktor
Mgr. Ivana Zaoralová – poradce ve vzdělávání
Ing. Zuzana Sochorová – poradce ve vzdělávání
Mgr. Michaela Röschová – odborný poradce
Mgr. Vladislav Šolc – odborný poradce
Jitka Nováková – DTP, sazba
Veronika Vargová – adresáře škol
Jaroslav Kodym – asistent

INZERCE:

šéfredaktor, poradce
ve vzdělávání

Mgr. Marek Sochor
reklama@KamPoMaturite.cz
Další čísla vycházejí v lednu a v dubnu.
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S výběrem dalšího studia vám pomůže www.AdresarSkol.cz,
kde najdete VŠ, VOŠ, SŠ i jazykové školy v České republice.
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NOVINKY
podzim 2015
Na webu už najdete
prázdniny až do roku 2017

Spolupracujeme
s médii – naše
příspěvky do MF DNES,
Lidových novin,
deníku METRO
a dalších najdete
v sekci Reference

Stáhněte si rozvrh
na rok 2015/2016 s přehledem
svátků a prázdnin

www.KamPoMaturite.cz

KNIŽNÍ
NOVINKY 2015
■ Maturita 2015 z matematiky
(Didaktis) 169 Kč
■ Maturita 2015 z českého jazyka
a literatury (Didaktis, kolektiv
autorů) 169 Kč
■ Angličtina ke státní maturitě
a přijímačkám na VŠ (Rubico)
179 Kč 169 Kč
■ Státní maturita z matematiky
v testových úlohách včetně řešení
(Rubico) 159 Kč 149 Kč
■ Státní maturita z češtiny v testových otázkách a odpovědích
(Rubico) 139 Kč 129 Kč

TIP!
KPM26_redakce.indd 4

Vyzkoušejte
online testy
k přijímačkám
s vyhodnocením
do mailu.
Najdete je na
www.VysokeSkoly.
com/testy
Vzdělávacích veletrhů je celá
řada – pokud jste z ostravského
regionu, doporučujeme výstavu

UČEŇ,
STŘEDOŠKOLÁK,
VYSOKOŠKOLÁK
4. – 5. 12.
2015

na Výstavišti
Černá louka
Ostrava

8. ročník
online soutěže
MissMaturita.cz
odstartoval
1. září.
Zapojte se
nebo hlasujte
– více informací
na str. 14

Už jste viděli náš
YouTube kanál?
Sledujte návody
k přijímačkám
i vtipná videa na
YouTube
KamPoMaturite.cz

Sledujte náš Facebook kampomaturite a buďte v obraze
28.08.15 14:56

V ÝHODY S TUDIA
• nejkrásnější kampus ve střední Evropě
• vzdělávání v angličtině
• interaktivní výuka
• ﬂexibilní rozvrh
• multikulturní prostředí
• možnost výměnných pobytů na evropských
i mimoevropských univerzitách

Anglo-americká vysoká škola, o. p. s.

ANGLO-AMERICKÁ VYSOKÁ ŠKOLA, o.p.s., (AAU) je nejstarší soukromou vysokou školou v ČR. Byla založena v roce 1990.
Sídlem AAU
AAU je
je od
odkonce
konceledna
ledna2015
2015luxusně
nově luxusně
opravený
Thurn
opravený
Thurn-Taxisův
-Taxisův
palác v Letenské
č. 5 naStraně
Malé vStraně
Jde o jednu
palác v Letenské
ulici č. 5ulici
na Malé
Praze.v Praze.
Jde o jednu
z nejzcennějších
nejcennějších
barokních
v centru
která
má bohatou
barokních
budovbudov
v centru
Prahy, Prahy,
která má
bohatou
historii
historii
a nyní
budestudentům
sloužit studentům
celého
světaakademickému
k jejich akadea nyní bude
sloužit
z celéhozsvěta
k jejich
mickému
růstu.
růstu.
V loňském roce byl AAU přiznán status kandidatury na prestižní
americkou akreditaci WASC (The Western Association of Schools
and Colleges). WASC je známkou kvalitní instituce, t.j. nabízí studijní programy splňující nejvyšší standardy na vzdělávání a má dobře
fungující řízení na všech úrovních. Akreditace zvyšuje reputaci instituce a tedy zvyšuje také hodnotu diplomů absolventů. WASC akreditaci mají nejznámější americké univerzity na západním pobřeží, jako
jsou například soukromé Chapman University či Stanford University
nebo státní jako University of California, Berkeley či California Institute of Technology.
AAU letos slaví 25. výročí od svého založení. Po celou dobu své
existence patří mezi přední soukromé vysoké školy v České republice.
V současné době na této soukromé vysoké škole studuje 958 studentů
z 63 zemí světa. AAU je po vzoru špičkových amerických univerzit
spravována jako nezisková organizace, jež všechny získané prostředky
investuje do zvyšování kvality výuky a zlepšování technologického
vybavení.

AKREDITACE
Všechny programy jsou akreditovány Ministerstvem školstvím ČR s výjimkou programu LLB – zde diplom uděluje University of London a akreditace
je britská. Program MBA je držitelem prestižní světové akreditace AACSBuniverzální, mezinárodně uznávaným zlatým standardem v certiﬁkaci byznysových škol.

PROSPĚCHOVÁ S TIPENDIA
AAU nabízí unikátní systém prospěchových stipendií, díky kterému mohou
ti nejlepší studenti studovat ZADARMO na základě dosaženého studijního průměru GPA (Grade Point Average).

GPA
3.9 +
3.8 +
3.7 +
3.6 +
3.5 +

Award
100 %
70 %
50 %
30 %
10 %

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

KPM26_redakce.indd 5

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 lednu, tak v září každého roku.
Termín přijímací zkoušky: v průběhu celého roku.
Poplatek za přihlášku: 500,– Kč.

Studijní programy na AAU
BAK AL ÁŘSKÉ
• 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

MAGIS TERSKÉ
•
•
•
•

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

www.aauni.edu
www.praguemba.com

28.08.15 14:56
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TÉMA ČÍSLA: MATURITA
Taky už vám leze krkem, jak každý od září straší s maturitou? Velká část radilů stejně s nervy
nadranc šprtala až o svaťáku :) Takže které termíny jsou opravdu důležité a co si ohlídat?

ZÁŘÍ – CHCE TO PŘEHLED
1. PROSINEC – termín pro podání přihlášek k maturitě
31. BŘEZEN – termín pro odevzdání seznamu literárních děl
1. DUBEN – 10. ČERVEN – písemné a praktické zkoušky profilové části,
termíny stanovuje škola

2. – 15. KVĚTEN – písemné práce a didaktické testy společné části
16. KVĚTEN – 10. ČERVEN – ústní zkoušky profilové a společné části
CO POŘÍDIT ZA UČEBNICE?
S učebnicemi od nakladatelství Didaktis,
Fragment a VYUKA.CZ nemůžete
šlápnout vedle. Pomohly už tisícům
maturantů před vámi a každoročně patří
k nejprodávanějším. Kromě nich vám
doporučujeme knižní novinky 2015.

■ Odmaturuj! z matematiky 1, 2, 3
cena za knihu 189 Kč od 104 Kč

MATURITNÍ OTÁZKY
A ČTENÁŘSKÉ DENÍKY
Na Seminárky.cz a Čtenářský-deník.cz
seženete stovky vypracovaných maturitních okruhů, otázek a čtenářských deníků. Přes 24 000 ověřených prací a 8 000
z toho vás nebude stát ani korunu.

STÁHNĚTE SI TESTY

■ Odmaturuj! z dějepisu 1 a 2
cena za knihu od 199 Kč

Shromáždili jsme stovky vzorových a ostrých testů CERMAT ke státní maturitní
zkoušce od roku 2011. Stáhněte si je na
našich stránkách. Najdete tu i katalogy
požadavků k maturitní zkoušce pro
tento školní rok.

■ Odmaturuj! ze společenských věd
TESTY 199 Kč 189 Kč

MÁ SMYSL PŘÍPRAVA
V KURZU?

■ Odmaturuj! z literatury TESTY
189 Kč 139 Kč

Tady je to individuální. Vyzkoušejte si testy
CERMAT z našich stránek a uděláte si představu. Navíc kurz neznamená, že se musíte
trmácet přes půl republiky. Pokud máte
internet, nemusíte se hnout z domova.
V letošním roce na jaře byly hodně
oblíbené rychlokurzy online. Přes 7 500
zaregistrovaných maturantů, to už je
slušné číslo. Procvičíte si přes 2 100 úloh
z matematiky, angličtiny nebo češtiny.
Jednotlivá témata můžete procházet po
kapitolách, kde najdete postup, ukázky
a řešení. Znalosti přezkoušíte v ostrém
testu nebo si dáte souboj v aréně :) Pro
čtenáře časopisu máme navíc slevu –
jeden kurz až do konce září 2015
pořídíte jen za 799 Kč Kč se slevovým
kódem KPM15. Více informací na
Hrave.KamPoMaturite.cz
Testování a písemné návody nebudou
stačit?
Pak doporučujeme videokurzy online.

■ Odmaturuj! z anglického jazyka 1 a 2
cena za knihu 229 Kč od 209 Kč

■ 6 CD Maturita bez obav
360 Kč 259 Kč
■ CD jednotlivé 59 Kč 49 Kč
MATURITNÍ OTÁZKY
■ Angličtina 149 Kč 139 Kč
■ Literatura 149 Kč 139 Kč
■ Matematika 199 Kč 189 Kč
■ Zeměpis 179 Kč 169 Kč
■ Angličtina – maturitní témata + CD
225 Kč 209 Kč
■ Němčina – maturitní témata + CD
225 Kč 219 Kč
■ Matematika – přehled
středoškolského učiva 181 Kč 179 Kč

TIP!
KPM26_redakce.indd 6

Každý předmět (angličtina, matematika,
čeština) obsahuje 18 lekcí. Vyzkoušejte
lekce zdarma na www.onlinematurita.
kampomaturite.cz.
Nejintenzivnější trénink představují přípravné kurzy. Ty naše otevřeme v Praze,
Brně a Ostravě v lednu 2016 – sledujte
stránky www.KamPoMaturite.cz. ■

Jak se připravit na maturitu?
Máme poslouchat rady
rodičů a učitelů?
Od narození se stále učíme. Naše přežití je
založeno na schopnosti učit se. Učíme se,
abychom přežili. Žijeme, abychom se učili.
Naše přirozená touha po nových informacích a radost z nově nabytých znalostí se
kamsi vytratí během prvních let ve škole.
Naše mozky jsou přetěžovány informacemi,
které nevnímáme jako hodnotné a nejsou
nám předkládány podle pravidel našeho
mozku. Méně si toho pamatujeme a učení se
tak stává otravnou disciplínou.
Ať máme na školský systém a naše učitele
jakýkoliv názor, nakonec se to stejně musíme naučit. Zatím žádný zázračný přístroj ani
pilulka neexistuje. Pokud nemáte genetickou vadu, je váš mozek schopen pojmout
gigantické množství učiva ve správné formě.
Motivace – Mentorské rady o naší budoucnosti nebere student maturitního ročníku
příliš vážně. Zkuste si nalézt svou vnitřní
pozitivní motivaci, proč je pro vás dobré
uspět u maturity.
Čas – do maturity máte v září spoustu času.
Důležitější než vstřebávání nových poznatků je začít pravidelně pěstovat rituál učení.
Samotnému učebnímu bloku, který může
být zpočátku krátký, musí předcházet stejná
činnost. Časem se během této činnosti aktivuje váš mozek na vyšší obrátky. Po konci
učení si dejte pauzu 10 minut a před spaním
vynechte hry a seriály.
Materiály k učení – Než se cokoli začnete
učit, projděte si obsah a index. Knihu prolistuje, hledejte obrázky, grafy a známá témata. Vytváříte si přihrádky ve vašem mozku.
Miroslav Mašata
Business&Osobní mentoring
bit.ly/1MRdlRQ

Stáhněte si e-book Jak udělat maturitu na www.KamPoMaturite.cz
28.08.15 14:56
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www.Seminarky.cz

Jak jste na tom s přípravou na maturitu?

Vyzkoušejte test Hravě (více informací na Hrave.KamPoMaturite.cz) a můžete vyhrát kurz zdarma!
VÝBĚR VZOROVÝCH
MATURITNÍCH OTÁZEK
1. Vyberte, která z možností není
v souladu s pravidly pravopisu.
A/ Domněnka, že rané brambory
jsou nejjemnější, je samozřejmě jen
chuťový a subjektivní vjem.
B/ Osamělý vinný muž nevědomě
zapomněl na svoji oběť, odmítal vinu
a trest oběšením.
C/ Maminčino obětí mi významně
pomohlo připravit se na týdenní
povinosti na nepěkné pevnině.
D/ Pan Bezzubý si uvědomil, kdo je
viník, který ukradl cenné sošky, až když
objevil tajemně vyhlížející deník.
2. Ve kterém větném celku se nenachází chyba v interpunkci?
A/ Ačkoliv se jedná o nápadný a všem
dobře známý druh neměli jsme
z posledních let souhrnné informace
o tom, kolik párů v kraji hnízdí.
B/ Česká společnost ornitologická
je dobrovolné zájmové sdružení
profesionálních pracovníků, i amatérů
zabývajících se výzkumem a ochranou
ptáků, zájemců o pozorování ptáků
a milovníků přírody.
C/ Proto ČSO ve spolupráci s pracovní
skupinou ČSO pro výzkum a ochranu
bahňáků v ČR a FŽP ČZU organizuje
mapování hnízdního výskytu čejek,
jehož cílem je získat podrobné informace o stavu hnízdišť, počtu hnízdících ptáků a dalších informacích, které
mohou přispět k efektivnější ochraně
tohoto ptačího druhu.
D/ Pověstnou první vlaštovku, ve
skutečnosti byly dvě viděl člen České
společnosti ornitologické Ivan Průša
v nad rybníkem Řežabincem na
Písecku.
3. Výchozí text
Proč nejsem komunistou
Tato otázka se z čistě jasna vynořila
mezi několika lidmi, kteří byli nakloněni
čemukoli spíše než tomu, aby se bavili
politikou. Je jisto, že by nikdo z přítomných nepoložil otázku „Proč nejsem
agrárníkem“ nebo „Proč nejsem národním demokratem“. Nebýti agrárníkem
neznamená ještě žádný určitý názor
nebo životní víru; avšak nebýti komunistou znamená býti nekomunistou; nebýti
komunistou není pouhý zápor, nýbrž
jisté krédo.
Pro mne osobně je ta otázka úlevou;
neboť tuze bylo třeba nikoli polemizovat
s komunismem, nýbrž hájit se sám před
sebou z toho, že nejsem komunistou
a proč jím nemohu být. Bylo by mi lehčeji, kdybych jím byl. Žil bych v domnění, že
přispívám co nejřízněji k nápravě světa;
domníval bych se, že stojím na straně
chudých proti bohatým, na straně
hladových proti žokům peněz; věděl
bych, jak o čem smýšlet, co nenávidět,
čeho nedbat. Místo toho jsem jako nahý
v trní: s holýma rukama, nekryt žádnou
doktrínou, cítě svou bezmoc pomoci
světu a nevěda často jak chránit své svě-

TIP!
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domí. Je-li mé srdce na straně chudých,
proč u všech všudy nejsem komunistou?
Protože mé srdce je na straně chudých.
Napište jméno a příjmení autora
(1890–1938) literárního díla, z něhož pochází výchozí text:
4. Výchozí text
...kníže Václav nejen se dobře naučil
knihám, ale i ve víře byl dokonalý. Všem
nuzným prokazoval dobrodiní, nahé
odíval, lačné krmil, pocestné přijímal
podle slov evangelia, vdovám nedával
ukřivdit, všechny lidi chudé i bohaté
miloval, přisluhoval služebníkům božím,
kostely zlatem zdobil. Ježto věřil celým
srdcem v Boha, konal za svého života
všechny dobré skutky, jaké jen mohl.
I zpychli mužové čeští, vždyť kníže jejich
byl ještě mlád, a ďábel vnukl jim do srdce
dřív, jako do srdce Jidášovi, zrádci Páně,
aby povstali proti svému pánu Václavovi
jako Židé proti Kristu. Neboť je psáno, že
každý, kdo povstává proti svému pánu,
podoben je Jidáši. Ti tedy namluvili
Boleslavovi: Bratr Václav tě chce zabít
a dohodl se o tom se svou matkou a se
svými muži.
Jaký literární žánr se ve výchozím
textu uplatňuje?
A/ balada
B/ pohádka
C/ legenda
D/ píseň
5. Který z úryvků neobsahuje
personifikaci?
A/ Mně líto oken, když se v bouři
třesou.
Ty první cítí větru nárazy,
zvěst první hromů dunících k nám
nesou,
v nich šlehnou blesku první obrazy.
– J. Vrchlický: Okna v bouři
B/ Štěstí mně vyšlo na půl cesty vstříc,
tak jak bych nešel za ním, slepě za ním.
Jsem si jist, když vám řeknu víc,
že se uleknete, že vás raním.
– V. Nezval: Manon Lescaut
C/ Slunce je veliký básník
a napsalo krásnou báseň
zlatým perem
na naši zem.
– J. Wolker: Host do domu
D/ Krásná jako kvítka na modranském
džbánku
je ta země, která vlastí je ti,
krásná jako kvítka na modranském
džbánku,
sladká jako střída dalamánku,
do nějž nůž jsi vložil k rukojeti.
– J. Seifert: Zhasněte světla
6. Výchozí text
RADÚZ: To krásné byly doby, matko drahá! Ty posud žijou zde, v mé paměti. To
nevyhaslo v mysli... jak to ostatní... Pojď
blíže, Radovide... blíže, věrný příteli...
RADOVID (klesne k němu): Můj
Radúze... Dej ruku mi...tak... tak...
RADÚZ: Povídat pohádky! Ah, to je
milé... Teď ale já vám budu povídat... Ne
pohádky, ne, ne. Cos jiného, a snad si

vzpomenu tak pomalu, tak pomalu, tak
kus po kusu... na vše.
Čím v textu nejsou vyjádřeny
emoce?
A/ třemi tečkami
B/ zvolacími větami
C/ dlouhými promluvami
D/ opakováním slov
7. Výchozí text
Připravíme třídu na příchod nového
žáka. Seznámíme žáky s tím, kdo a odkud k nim přichází. Upozorníme je na
možné komplikace, které s sebou přináší
nejen jazyková bariéra, ale i kulturní
odlišnost. Ve třídě prodiskutujeme, co
by mohlo být pro nově příchozího žáka
obtížné a jak by jej mohli jednotliví žáci
podpořit.
(Vzhledem k povaze úlohy není uveden
zdroj.)
Co nebo kdo je předmětem
komunikace?
A/ Žák, který “propadl”
B/ Žák přestupující z jiné třídy
C/ Žák, který “přeskočil” ročník
D/ Nový žák pocházející z ciziny
8. Výchozí text
Máte v zimě suchou pokožku, nepřekonatelnou chuť k jídlu a nulovou
motivaci jít si zacvičit? Nejste jediná. My
vám poradíme, jak o své tělo pečovat
v zimním období.
Zoufale mažete jednu vrstvu krému za
druhou a vaše pleť je stále citlivá, suchá
a svědivá. Čím to je?
Zima a chladný vítr narušují pokožku
a její schopnost chránit se před vlivy
vnějšího prostředí se tímto narušuje.
S přibývajícím věkem také naše tělo ztrácí schopnost udržovat vlhkost. Výsledek?
Pokožka je suchá, šupinatá a svědí.
Chcete-li dostat svou pleť do co nejlepší
kondice, začněte používat hustší hydratační krémy. Pokud se mažete lehčími
krémy, přejděte v zimě na mastnější.
(ona.idnes.cz/
jak-zustat-krasna-a-fit-i-v-zime-dm)
Pro koho je text určen?
A/ pro ženy ve středním věku
B/ pro muže
C/ pro seniory
D/ pro mladé dívky
9. Výchozí text
Jeden můj přítel, těžký astmatik, byl
odsouzen z politických důvodů k několikaletému vězení, kde trpěl velice tím,
že jeho spoluvězni na cele kouřili a on
nemohl dýchat. Všechny jeho žádosti

o přeložení mezi nekuřáky zůstaly nevyslyšeny. Bylo vážně ohroženo jeho zdraví, ba možná i život. Jistá Američanka,
která se o tom dozvěděla a chtěla mu
nějak pomoct, zatelefonovala svému
známému, redaktorovi významného
amerického deníku, a zeptala se ho,
zda by o tom něco nenapsal. Redaktor
jí odpověděl: „Zavolej mi, až ten člověk
umře.“
Je to příhoda sice šokující, ale v jistém
smyslu srozumitelná: noviny potřebují
„story“. Astma není story. Story by z toho
mohla udělat smrt.
(V. Havel: Příběh a totalita)
Proč píše Havel o příteli, který trpí
astmatem?
A/ Havlovým cílem je ukázat dobrotu Američanky, která na problém
upozornila redaktora významného
amerického deníku.
B/ Havel se snaží upozornit na to, co je
pro (západní) noviny zajímavé.
C/ Havel chce poukázat na lhostejnost
československých věznitelů.
D/ Havlovým cílem je vylíčit lhostejnost Západu k poměrům v ČSSR.
10. Výchozí text
Příroda má tu sklon k neobyčejné huňatosti, obrůstání, kosmatosti, vlnatosti,
ježatosti a všeho druhu chlupu.
(K. Čapek: Anglické listy
Co způsobuje humornost úryvku?
A/ užití zdrobnělin
B/ užití neologismů
C/ užití archaismů
D/ užití metafor
11. Výchozí text
Začínám teď s tím, co je opravdu uslzená
a taková tragická část mýho příběhu,
bratři a jediní moji přátelé, s pobytem
ve STANAZu (Státní nápravné zařízení,
správě) č. 84F. Asi moc netoužíte
hírovat celej ten físízovej a příšernej
raskaz o tom, jakej šok to byl pro tátu,
kterej upracovanejma blažkovejma
hendkama jako by hrozil Bogu na jeho
nebesích, a pro mamku, která zkřivila
lips a začala v mateřským žalu úúúúú
úúúúúú úúúú nad svým jediným dítětem, synkem ze svýho lůna, a všichni byli
fakt chorošně na dně.
(A. Burgess: Mechanický pomeranč)
Jaký prostředek text ozvláštňuje
především?
A/ užití 1. osoby jednotného čísla
B/ slovní zásoba
C/ nepravidelnost větné stavby

VYHRAJTE KURZ ZDARMA

ZAŠLETE NÁM SVÉ ODPOVĚDI NA
INFO@KAMPOMATURITE.CZ DO KONCE
ZÁŘÍ 2015. ZE SPRÁVNÝCH ODPOVĚDÍ
VYLOSUJEME 5 VÝHERCŮ, KTEŘÍ ZÍSKAJÍ
PŘÍPRAVU V ONLINE KURZU NA STÁTNÍ
MATURITU ZDARMA!

Online maturitní kurzy až do konce září se slevou
– více informací na Hrave.KamPoMaturite.cz
28.08.15 14:56
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Přijímačky na VŠ – co
potřebujete vědět v září?

Co potřebujete vědět o přijímačkách v září? Chtělo by to vybrat obor, ujasnit si podmínky
přijetí a promyslet si přípravu. Poradíme vám, jak na to.
JAK SI VYBRAT ŠKOLU
SNADNO A RYCHLE :-)
1. Je VŠ pro vás to pravé?
Není lepší VOŠ, pomaturitní jazykové
studium, práce nebo podnikání?

Seženete u nás 95 %
všech učebnic, které
jsou na trhu, včetně
speciálů z jednotlivých
univerzit.
A za super cenu!
Chcete ještě větší slevu?
Zadejte v košíku

KÓD 76999
do pole Kód agenta
a sleva je vaše.

TIP!
KPM26_redakce.indd 8

2. Jaké máte zájmy?
Co vás baví, co vám jde, co chcete
dělat i nadále?
3. Máte na to?
Zvládnete brigádu, podpoří vás rodiče,
dosáhnete na stipendium? Čeká vás
dojíždění nebo kolej/podnájem?
4. Jak je to po škole?
Zjistěte si uplatnění, průměrný plat
a nezaměstnanost absolventů
5. Kvalita a prezentace.
Ověřte si vybavenost, kvalitu výuky,
vazbu na praxi nebo vědu. Nabízí
škola zajímavé obory? Jak se
prezentuje? Máte reference?

6. Šance.
Jaká je šance na přijetí, kolik studentů
nedostuduje? Z čeho jsou přijímačky?
Podrobný návod na výběr školy najdete
v lednovém čísle časopisu.

UZÁVĚRKY PŘIHLÁŠEK
– POZOR NA LISTOPAD
A ÚNOR
Umělecké obory většinou uzavírají
přihlášku v listopadu. Další termín je
na konci února: To se týká velké části nejžádanějších oborů (medicína,
psychologie, právo atd.). Pravidla bývají
každý rok podobná, stejně jako termíny
– podívejte se na seriál o nejžádanějších
oborech na www.KamPoMaturite.cz.
Pro příští rok budou data k dispozici
v lednu 2016.

V lednovém čísle časopisu KamPoMaturitě.CZ se dozvíte, jak vyplnit přihlášku,
pravděpodobnost přijetí na vysokou školu, vyzkoušíte test studijních předpokladů
28.08.15 14:56
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DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Národní srovnávací zkoušky (NSZ) pořádá společnost SCIO. Nejčastěji
se setkáte s testem Obecných studijních předpokladů (OSP), koná se na
více místech v ČR v 6 termínech, každá
škola uznává jiné termíny. Platí se
každý termín testu a navíc přihláška na
každý obor, kam se hlásíte. Přihlášku
na VŠ musíte podat zvlášť. Výsledky
OSP nahrazují přijímačky – nebo k nim
fakulta přihlíží – na asi 50 školách
a fakultách.

Vyplatí se podívat se „naživo“ na akce
vysokých škol, kam se chcete hlásit.
Uvidíte, do čeho jdete, a zjistíte si
informace pěkně u zdroje. První
akce začínají v říjnu (např. Filozofická
fakulta UK a některé umělecké obory),
hlavní nápor akcí probíhá v lednu
a únoru. Přehled akcí v letošním roce
najdete na str. 10.

2. KOLA PŘIJÍMAČEK
V září ještě přijímají přihlášky na
vybrané obory FJFI ČVUT, FS VŠB,
FT UTB nebo ÚZS TUL. Stále ještě
můžete uspět na některých VOŠ
a většině soukromých vysokých škol.

TSP NEBO OSP:
TÝKAJÍ SE VÁS?
Téespé a óespé, říká vám to něco?
Oboje jsou testy studijních předpokladů, složené z několika subtestů.

STÁHNĚTE SI
APLIKACI ZDARMA
Kam na VŠ, VOŠ nebo
jazykovku? Aplikace
Adresář škol obsahuje
všechny možnosti
– stáhněte si ji zdarma.

TSP je přijímací zkouškou na fakulty brněnské Masarykovy univerzity,
s výjimkou Lékařské fakulty a Fakulty
sociálních studií. Koná se v jednom
dvoudenním termínu v Brně. TSP
konáte jen jednou bez ohledu na
počet podaných přihlášek, každou
přihlášku musíte podat zvlášť.
Udělejte si lepší přehled o TSP
a OSP s našim e-bookem Jak
zvládnout OSP a TSP. Ke stažení
na www.KamPoMaturite.cz
/osp-a-tsp

ROVNÁTKA V PRAZE
Oáá9řáá9 js9á páá V9s áá9áá áááádááti9ááá
áád9áá99 9 ááá9á á9 ář9já999á áá9é pá99áááá!
• ﬁxáá áá9á9ááá 9áá9á9é 9 ásááti9áé 999áá9
• Iá99sáá9gá 9áá99d9áááá9 áá9á9ááá9
• sáá9á9á áá9á9ááá • děti á dáspěáá
• áá9ááé áájádáá9á ááá9ááá
• př9ááásáý přásááp á99

ORTODONCIE MUDr. Darja Kadlecová
áá áááááááá áááááááá ááááá ááááá á
áááááááá 775 598 599 9áá9á9 99á9á9
á9á9áá 9ááá9áá9ááááá9áááá999

www.rovnatka-orto.cz

TIP!
KPM26_redakce.indd 9

Vyzkoušejte rychlokurz k přípravě na testy studijních předpokladů
na Hrave.KamPoMaturite.cz
28.08.15 14:56
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DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VŠ OD ZÁŘÍ DO KONCE ROKU 2015
VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY
14. 10.

FS VŠB-TUO

www.fs.vsb.cz

30. 10.

FUD ZČU

www.fud.zcu.cz

3. 11.

FA VUTBR

www.fa.vutbr.cz

4. 11.

PŘF UJEP

www.sci.ujep.cz,

DAMU Katedra činoherního divadla

www.damu.cz

5. 11.

FUD UJEP

www.fud.ujep.cz

7. 11.

DIFA JAMU

difa.jamu.cz

DAMU Katedra činoherního divadla

www.damu.cz

9. 11.

HAMU

www.hamu.cz

11. 11.

FS ČVUT

www.fs.cvut.cz

13. 11.

FMK UTB programy TPAT a VU

www.fmk.utb.cz,

FEI UPCE
20. 11.

FBMI a FEL ČVUT

www.cvut.cz

CMTF, PŘF, PDF, FF, FTK UPOL

www.upol.cz

DAMU Katedra výchovné dramatiky

www.damu.cz

20. - 21. 11.

VŠCHT všechny fakulty

www.vscht.cz

21. 11.

TUL fakulty s výjimkou FUA

www.tul.cz

FAST VUTBR

www.fce.vutbr.cz

23. - 24. 11.

VŠTE ČB

www.vstecb.cz

26. 11.

MFF UK

www.mff.cuni.cz

27. 11.

FSV ČVUT

www.fsv.cvut.cz

28. 11.

DAMU Katedra scénografie

www.damu.cz

3. 12.

PEDF UK

www.pedf.cuni.cz

4. 12.

FCH VUTBR

www.fch.vutbr.cz

LDF MENDELU

www.ldf.mendelu.cz

5. 12.

DAMU Katedra alternativního a loutkového divadla, Katedra scénografie

www.damu.cz

9. 12.

MÚVS ČVUT

www.muvs.cvut.cz

11. 12.

FLKŘ, FAI, FHS, FAME, FMK (program MKS) UTB

www.utb.cz

ÚZS TUL

www.uzs.tul.cz

V minulém roce konaly v tomto období dny otevřených dveří také následující fakulty, kde jsme k datu přípravy článku (srpen 2015) data konání nedohledali
na webových stránkách: FAMU, FIT a FJFI ČVUT, FAF HK UK, FEKT a FSI VUTBR, FS ZČU, UNOB. Doporučujeme také všechny termíny před návštěvou ověřit.

SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY
7. 9.

AKCENT College s.r.o.

www.akcentcollege.cz

8. 9.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. středisko Kladno (další místa a termíny na webu školy)

www.vsfs.cz

9. 9.
10. 9.

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

www.vsmiep.cz

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. (další termín 23. 9. 2015)

www.vso.cz

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. (další termín 22. 10. 2015)

www.savs.cz

Unicorn College s.r.o.

www.unicorncollege.cz

21. 9.

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

www.mup.cz

24. 9.

Bankovní institut vysoká škola a.s.

www.bivs.cz

1. 10.

CEVRO Institut vysoká škola (středisko Český Krumlov)

www.cevroinstitut.cz

27. 10.

ART & DESIGN INSTITUT, s.r.o. (další termín 16. 11. 2015)

www.artdesigninstitut.cz

10. 11.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o.

www.svse.cz

12. 11.

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. (další termín 10. 12. 2015)

www.vsh.cz

26. 11.

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o.

www.hotskolabrno.cz

Soukromé školy někdy vypisují termíny dnů otevřených dveří i několikrát do měsíce, nebo je můžete navštívit pravidelně či po domluvě. Z tohoto důvodu
uvádíme pouze ty termíny, které jsme získali na webu škol, jsou pouze orientační a doporučujeme je před návštěvou ověřit.

TIP!
KPM26_redakce.indd 10

Aktuální přehled akcí najdete na www.KamPoMaturite.cz.
28.08.15 14:56
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Máte průkaz ISIC?

Čeká na vás tisíce výhod!

S mezinárodním průkazem ISIC můžete nejen u nás, ale i v zahraničí získat
tisíce výhod. V České republice narazíte na více než 2 tisíce míst s ISIC
slevou, ať už to jsou slevy v obchodech, restauracích, klubech, při sportovních aktivitách, na různých památkách, v muzeích a galeriích nebo třeba při
cestování. V zahraničí vás čeká míst 130 tisíc. Takže věřte, že ať budete u nás
nebo v zahraničí, vždy se vám vyplatí mít u sebe ISIC!
Jedním z důvodů, proč si pořídit ISIC, jsou slevy v dopravě. S průkazem ISIC
můžete cestovat po celý rok až na 300 linkách po celé ČR se slevou až 20 %,
na mezinárodních linkách vám ISIC nabízí přes 30 linek s ISIC slevou a neméně zajímavé je i akceptování průkazu ISIC jako dokladu o studiu při nákupu
studentského kuponu u vybraných MHD a integrovaných dopravních systémech. Více o slevách v dopravě hledejte na www.studentskejizdne.cz.
Mezi další nejzajímavější výhody patří až 30% exkluzivní slevy na Alza.cz, 10% slevy v knihkupectvích Neoluxor, Knihy Dobrovský,
Kanzelsberger nebo na nabídku prodejen Albi. V restauracích McDonald´s, KFC, Burger King a Subway získáte speciální nabídky nebo slevy z menu. To není samozřejmě všechno… Jak jsme zmínili výše, výhod s ISIC je tisíce a všechny výhody naleznete na www.isic.cz/slevy.

Ještě nemáte ISIC a chtěli byste ho mít?

Průkaz ISIC pořídíte na své škole a platí vám po celou dobu vašeho studia, jeho
cena je oproti běžné prodejní síti nižší a zároveň si ISIC můžete každý rok prodloužit revalidační známkou. Nenabízí-li ale vaše škola možnost pořízení průkazu
přímo přes ní, můžete ISIC získat jednoduše a rychle on-line na www.isic.cz nebo
na jednom z prodejních míst po celém Česku. Průkaz ISIC může získat kdokoli,
kdo studuje denní formou. Jeho získání není tedy omezeno věkem.
Pokud patříte mezi ty, kteří stále nemají ISIC, zvažte, zda jeho pořízení vám neušetří obsah vaší peněženky již během prvního využití průkazu. Studentské výhody
s ISIC nejde využívat nonstop, tak si je užívejte, dokud na ně máte nárok. Všechny
výhody naleznete na www.isic.cz.

■ NEJVĚTŠÍ DATABÁZE OVĚŘENÝCH PRACÍ
■ TISÍCE PRACÍ ZDARMA
■ ČTENÁŘSKÉ DENÍKY, SEMINÁRNÍ PRÁCE, MATURITNÍ OTÁZKY, PROFESIONÁLNÍ
PRÁCE
■ 4 METODY PLACENÍ
■ KREDITY ZDARMA ZA LIKE NA FACEBOOKU, POSKYTNUTÍ PRÁCE OSTATNÍM
UŽIVATELŮM, ZA VLOŽENÍ PRÁCE A DALŠÍ ČINNOSTI
■ KREDITY MŮŽETE POUŽÍT NA STAŽENÍ PRACÍ NEBO SI JE SMĚNIT ZPĚT ZA PENÍZE
– VLOŽTE SVÉ PRÁCE A VYDĚLÁVEJTE S NÁMI!
■ NOVINKA: NESTÍHÁTE SHROMÁŽDIT PODKLADY PRO SVOU PRÁCI?
NECHTE SI JE ZPRACOVAT PROFESIONÁLNĚ!

TIP!
KPM26_redakce.indd 11

V lednovém čísle časopisu se dozvíte: Jak zvládnout nápor učiva,
termíny pro rok 2016, jak zvládnout den D
28.08.15 14:56

12 kam po maturitě

www.kampomaturite.cz

Jak zvládnout přípravu na
přijímačky nejžádanějších oborů
Věděli jste, že u přijímaček na lékařské fakulty neuspěje až 83 % zájemců? Rekordní je obor
psychologie, kde v roce 2014 zaznamenali až 94 % odmítnutých zájemců. V našich e-boocích
a videích najdete šance na přijetí i tipy, jak se dostat mezi přijaté.

Ověřený návod ve 3 krocích

1. Stáhněte si e-booky

» 2. Podívejte se na video návod » 3. Vyberte si doporučené učebnice a kurzy

Videa i e-booky najdete na našem webu
Tam objednávejte také knihy a kurzy

VIP balíčky: Ušetřete až 1000 Kč
VIP balíčky obsahují přípravný kurz, doporučené učebnice a bonusy zdarma
(poštovné, e-booky, videonávody aj.). Balíčky s kurzem s 96 hodinami
přípravy zahrnují také garanci vrácení peněz v případě nepřijetí na VŠ.

Psychologie

Právnické fakulty

ZÍSKEJ
E-BOOK

VIDEO NÁVOD
■ Psychologie - Jak se dostat
na vysokou (skripta) (AMOS)
250 Kč 209 Kč
■ Moderní psychologie - Hlavní
obory a témata současné
psychologické vědy (Grada)
349 Kč 339 Kč

KURZY
Praha, Brno, Ostrava,
zahájení říjen 2015, středa 1x týdně
NEBO sobota 1x za 14 dnů

TIP!
KPM26_redakce.indd 12

ZÍSKEJ
E-BOOK

VIDEO NÁVOD
UČEBNICE

UČEBNICE

Humanitní
obory, politologie,
žurnalistika

■ Přijímací zkoušky na VŠ –
Testy - Všeobecný přehled
(Fragment)
299 Kč 289 Kč
■ Testy obecných studijních
předpokladů a základy logiky 1. a 2. díl (Sokrates) 299 Kč
289 Kč za jednu knihu

KURZY
Praha, Brno, Ostrava,
zahájení říjen 2015, středa 1x týdně
NEBO sobota 1x za 14 dnů

ZÍSKEJ
E-BOOK

UČEBNICE
■ Základy společenských
věd - baliček 4 dílů (Eurolex)
všechny díly 590 Kč 290 Kč
■ Jak se dostat na vysokou
Politologie/Sociologie
(AMOS)
249 Kč 229 Kč za jednu knihu
■ Testy z českého jazyka k přijímacím zkouškám VŠ (AMOS)
250 Kč 199 Kč

KURZY
Praha, Brno, zahájení říjen 2015,
středa 1x týdně NEBO
sobota 1x za 14 dnů

Sháníte učebnice pro jiné obory?
Najdete je v e-shopu na www.KamPoMaturite.cz
28.08.15 14:56
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www.Seminarky.cz

Medicína
– lékařské fakulty

Ekonomické
fakulty

Policejní
akademie ČR
ZÍSKEJ
E-BOOK

ZÍSKEJ
E-BOOK
ZÍSKEJ
E-BOOK

VIDEO NÁVOD
UČEBNICE
■ Testové otázky z fyziky,
chemie a biologie - skripta LF
MU (MU Brno) 149 Kč
■ Odmaturuj z biologie
(Didaktis) 229 Kč 219 Kč
■ Odmaturuj z fyziky (Didaktis)
189 Kč 169 Kč
■ Modelové otázky k přijímacím
zkouškám na 1. lékařskou
fakultu UK (Marvil pro 1. LF)
348 Kč
■ Modelové otázky k přijímacím
zkouškám na 2. lékařskou
fakultu UK (2. LF) 428 Kč

KURZY
Praha, Brno, Ostrava, zahájení říjen
2015, středa 1x týdně NEBO sobota
1x za 14 dnů

VIDEO NÁVOD
UČEBNICE
■ Přijímací zkoušky z matematiky na VŠE - skripta (AMOS)
289 Kč 259 Kč
■ Přijímací zkoušky z matematiky na vysoké školy
(Fortuna)
129 Kč 119 Kč
■ Přijímací zkoušky z matematiky na vysoké školy s řešenými příklady (Fortuna) 135 Kč
129 Kč

KURZY
Praha, Brno, zahájení říjen 2015,
středa 1x týdně NEBO
sobota 1x za 14 dnů

UČEBNICE
■ Policejní akademie ČR
- Řešení otázek bakalářského přijímacího řízení
Bezpečnostně právních studií
a Veřejné správy 2015/16
(NaVysokou) 429 Kč
■ ANGLIČTINA nebo NĚMČINA
– cvičebnice středoškolské
gramatiky (Vyuka.cz) 188 Kč
179 Kč
■ ANGLIČTINA nebo NĚMČINA
– přehled středoškolské
gramatiky (Vyuka.cz) 181 Kč
179 Kč

KURZY
Praha, zahájení říjen 2015,
středa 1x týdně NEBO
sobota 1x za 14 dnů

Přihlaste se ve dvou
do přípravného kurzu
a oba dostanete

SLEVU 400 Kč
Více informací na
FB.com/kampomaturite
TIP!
KPM26_redakce.indd 13

Využijte slevu na kurz a bloky kurzu na www.KamPoMaturite.cz - zadejte
v košíku kód 76999 do pole Kód agenta a sleva je vaše.
28.08.15 14:56

14 kam po maturitě

www.kampomaturite.cz

2016

Zvolte nejhezčí
maturantku
a maturanta on-line
1. 9. 2015 – 29. 2. 2016
Vyhrajte značkové doplňky, sedací vak, kurzy k přípravě
na maturitu a přijímací zkoušky a spoustu dalších cen.
JAK SOUTĚŽIT: Zaregistrujte se na www.MissMaturita.cz, kde po potvrzení
registrace upravíte svůj profil. Sežeňte co nejvíc podporovatelů a fanoušků,
aby pro vás každý týden hlasovali.
JAK HLASOVAT: Povolíte na Facebooku aplikaci MissMaturita. Každý týden můžete
dát hlas kterémukoliv ze soutěžících. Úplná pravidla na www.MissMaturita.cz.

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

Největší vzdělávací portál

Partneři
Vaše brána ke vzdělání

Mediální partneři:
Nejlepší časopis pro budoucí maturanty

TIP!
KPM26_redakce.indd
plakat Miss 2016.indd 14
1

Learning is Fun!
Portál pro studenty

www.vzdelani.cz

28.08.15
20.08.15 14:56
20:06

08.15 20:06
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S moderními plackami

www.bofa.cz
NELZE KOMBINOVAT S OSTATNÍMI SLEVAMI. SLEVY NELZE SČÍTAT.

Půjčovna
společenských šatů
MANUELLE‘S STYLE
Sleva na půjčovné
pro držitelky
ISIC karty 20 %
a soutěžící
MissMaturita.cz 30 %
Lnářská 780, Praha 10
www.MojeSaty.cz

1 + 1 = SLEVA 400 Kč
JAZYKOVÉ
POBYTY
V ZAHRANIČÍ

TIP!
KPM26_redakce.indd 15

PŘIHLASTE SE VE DVOU DO
PŘÍPRAVNÉHO KURZU A OBA
DOSTANETE SLEVU 400 KČ.
SLEDUJTE AKCI NA
FB.COM/KAMPOMATURITE

Sledujte nové soutěžící, minisoutěže a top žebříčky na Facebooku missmaturita
28.08.15 14:56

16 veřejné vysoké školy

Kam po maturitě:

na veřejnou vysokou školu
ČZU - FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ viz str. 17

Praha

224 383 765

www.fzp.czu.cz

ČZU - FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ viz str. 17

Praha

224 383 743

www.fld.czu.cz

ČZU - TECHNICKÁ FAKULTA viz str. 18

Praha

224 384 216

www.tf.czu.cz

MASARYKOVA UNIVERZITA - PEDAGOGICKÁ FAKULTA viz str. 25

Brno

549 494 864

www.ped.muni.cz

MASARYKOVA UNIVERZITA - FAKULTA INFORMATIKY viz str. 25

Brno

549 491 818

www.fi.muni.cz

VŠE - FAKULTA MANAGEMENTU viz str. 20

Jindřichův Hradec

384 417 200

www.fm.vse.cz

VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH viz str. 34

České Budějovice

387 842 108

www.vstecb.cz

VŠB - TUO - FAKULTA STAVEBNÍ viz str. 31

Ostrava

597 321 318

www.fast.vsb.cz.

UNIVERZITA PALACKÉHO - PEDAGGICKÁ FAKULTA viz str. 36

Olomouc

585 635 010

www.upol.cz

Starosti se studiem?
Vyřešte je u nás!
NÁVODY, DOTAZY, INFORMACE

■ Zdarma stahujte e-booky s testy a návody jak na maturitu
a přijímačky
■ Podívejte se na návodná videa na YouTube
■ Přečtěte si aktuální články (jak vybrat školu, kam se dostanete
bez přijímaček, jak napsat odvolání, status studenta a další)
■ Stáhněte si zdarma časopis s prezentacemi VŠ, VOŠ
a jazykovek
■ Najděte si správnou školu s našimi adresáři, ke stažení
i jako mobilní aplikace

Krok správným směrem

PŘÍPRAVNÉ KURZY

Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta financí a účetnictví

ZÁBAVA

Bakalářské obory:

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

■ Zvolte nejhezčí maturantku a maturanta 2016
na MissMaturita.cz
■ Podívejte se na vtipná videa na našem YouTube a Facebooku

KDE BUDETE ZA PÁR LET VY?
KPM26_VVS.indd 16
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UČEBNICE A MATERIÁLY

■ 95 % veškeré literatury k maturitě a přijímačkám skladem
■ Jen u nás seženete i skripta a speciály jednotlivých fakult
(LF MU, 1. LF, 2. LF UK)
■ Další materiály, čtenářské deníky, maturitní otázky
a seminárky ke stažení

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

O

■ Připravte se s námi na maturitu a přijímačky
■ Prezenční kurzy Praha, Brno, Ostrava s garancí vrácení peněz
■ Online videokurzy
■ Testovací rychlokurzy Hravě

Navazující magisterské obory:
●
●
●
●
●
●

Bankovnictví a pojišťovnictví
Finance
Finanční inženýrství
Finance a oceňování podniku
Účetnictví a finanční řízení podniku
Učitelství ekonomických předmětů
pro střední školy
● Zdanění a daňová politika
● Master in Finance and Accounting
(výuka v AJ)

http://ffu.vse.cz

Metropolitní univerzita Praha
www.mup.cz
25.08.15 23:37
18.12.12 9:54

9091_MU

VŠ

Fakulta životního prostředí 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 2016/2017 STUDIUM V:

BAKALÁŘSKÝCH OBORECH:
■ Aplikovaná ekologie (P, K)
■ Krajinářství (P)
■ Vodní hospodářství (P)
■ Územní plánování (P)
■ Územní technická a správní služba (P, K)
(K - v Praze, Litvínově, Karlových Varech a Březnici)

MAGISTERSKÝCH OBORECH
V ČESKÉM JAZYCE:
■ Aplikovaná ekologie (P)
■ Ochrana přírody (P, K)
■ Krajinné inženýrství (P)
■ Krajinné a pozemkové úpravy (P)
■ Regionální environmentální správa (P, K)
■ Environmentální modelování (P)
■ Voda v krajině (P)
■ Prostorové plánování (P)
MAGISTERSKÝCH OBORECH V ANGLICKÉM JAZYCE:

■ Environmental Modelling (P)
■ Nature Conservation (P)

■ Land and Water Management (P)
■ Landscape Planning (P)

■ Environmental Geosciences (P)

Dny otevřených dveří: 22. 1. – 23. 1. 2016. Přihlášky jsou přijímány pouze formou el. formuláře od 15. 12. 2015
do 31. 3. 2016 na adrese: http://prijimacky.czu.cz.

,
Fakulta
lesnická a dřevařská ČZU v Praze
Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská
Kamýcká 1176, 165 21 Praha 6 – Suchdol
Telefon: 224 383 743, 224 383 761, 224 383 710
kurkova@fld.czu.cz, stehlik@fld.czu.cz
www.fld.czu.cz, elektronická přihláška: prijimacky.czu.cz
Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze je unikátní ekosystém. Stojí na půdním podloží
založeném léty prověřenými tradicemi a vyrůstá díky své otevřenosti k moderním přístupům
a technologiím.
Fakulta poskytuje studentům kvalitní vysokoškolské vzdělání (v prezenční i kombinované
formě) v oborech zaměřených na udržitelné hospodaření s přírodními zdroji tak, aby jejich
využívání přinášelo co největší prospěch společnosti.
BAKALÁŘSKÉ STUDIUM (BC.): 3 ROKY STUDIA
Lesnictví, Dřevařství, Hospodářská a správní služba v lesním hospodářství, Provoz a řízení
myslivosti, Podnikání ve dřevozpracujícím a nábytkářském průmyslu, Konzervace přírodnin
a taxidermie, Game Management, Forestry
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM (ING.): 2 ROKY STUDIA
Lesní inženýrství, Dřevařské inženýrství, Forestry, Water and Landscape Management, Tropical
Forestry and Agroforestry, Forest Engineering
DOKTORSKÉ STUDIUM:
Dendrologie a šlechtění lesních dřevin, Hospodářská úprava lesa, Ochrana lesů a myslivost,
Pěstování lesa, Řízení a ekonomika podniku, Technika a mechanizace v lesním hospodářství
Přijímací řízení: Přihlášky přijímáme prostřednictvím elektronického formuláře
https://is.czu.cz/prihlaska do 31. března 2016.
Dny otevřených dveří: 22. – 23. 1. 2016
Více o přijímacích zkouškách a případném prominutí přijímací zkoušky naleznete na
www.fld.czu.cz
Sledujte nás na Facebooku: www.facebook.com/fld.czu.cz
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18 veřejné vysoké školy
Technická fakulta ČZU v Praze
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:

Kamýcká 129
165 21 Praha 6 – Suchdol
Telefon: 224 384 216
224 383 211
El. přihl.: ANO
jiroutkoval@tf.czu.cz
www.tf.czu.cz

■ 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: 22. a 23. 1. 2016.
Přihlášky ke studiu je třeba podat do 31. března 2016 na http://prijimacky.czu.cz.
Podrobné informace o možnostech studia lze získat na www.tf.czu.cz v sekci Studium.

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze

FAPPZ, ČZU v Praze
Kamýcká 129
165 21 Praha 6 – Suchdol
El. přihl.: ANO
www.af.czu.cz
http://prijimacky.czu.cz/

Nabízí BAKALÁŘSKÉ STUDIUM těchto akreditovaných studijních oborů:
PROFESNÍHO ZAMĚŘENÍ: Rostlinná produkce ■ Zahradnictví ■ Zahradní a krajinářské
úpravy ■ Zahradní a krajinářská architektura ■ Trávníkářství ■ Živočišná produkce
■ Chov koní ■ Speciální chovy ■ Kynologie ■ Zoorehabilitace a asistenční aktivity se
zvířaty ■ Ekologické zemědělství ■ Veřejná správa v zemědělství a krajině ■ Rybářství
a akvaristika.
TEORETICKÉHO ZAMĚŘENÍ: Chovatelství ■ Pěstování rostlin ■ Produkční a okrasné zahradnictví ■ Rozvoj venkova ■ Kvalita produkce ■ Rostlinolékařství ■ Výživa
a potraviny ■ Udržitelné využívání přírodních zdrojů ■ Sustainable Use of Natural
Resources ■ Agriculture and Food.
Pro absolventy bakalářských studijních programů
nabízíme možnost navazujícího magisterského, případně
doktorského studia prezenční formou, u vybraných
oborů i formou kombinovanou.
Dny otevřených dveří: 22. 1. – 23. 1. 2016
Termín podání přihlášek: do 31. 3. 2016
Přijímací zkouška pro Bc.: 14. - 17. 6. 2016
pro NMgr.: 9., 10. a 13. 6. 2016

Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze
EKONOMIKA A MANAGEMENT NA ČVUT V PRAZE
BAKALÁŘSKÉ OBORY:
■ ŘÍZENÍ A EKONOMIKA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
■ PERSONÁLNÍ MANAGEMENT V PRŮMYSLOVÝCH PODNICÍCH

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ OBORY:

Kolejní 2637/2a
160 00 Praha 6 Dejvice

■ PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ INOVACÍ V PODNIKU
■ ŘÍZENÍ REGIONÁLNÍCH PROJEKTŮ

Telefon: 224 353 164
info@muvs.cvut.cz
www.muvs.cvut.cz

Den otevřených dveří: 9. 12. 2015 a 13. 1. 2016
Termín pro podání přihlášky: do 31. 3. 2016
Více informací o VŠ studiu a doplňující nabídce
vzdělávacích kurzů najdete na: www.muvs.cvut.cz

KDE BUDETE ZA PÁR LET VY?
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VysokeSkoly.com
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ

• perspektivní a zajímavé studium na pomezí techniky
a medicíny
• nové špičkově vybavené laboratoře
• část studia možno realizovat v zahraničí

Bakalářské studijní obory (3 roky)
Biomedicínská a klinická technika
Biomedicínský technik
Optika a optometrie
Biomedicínská informatika

Studijní program:
Studijní obory:

Specializace ve zdravotnictví
Fyzioterapie
Radiologický asistent
Zdravotnický záchranář
Zdravotní laborant

Studijní program:
Studijní obory:

Kam po maturitě?

Pojďte

studovat
nejlepší

technickou fakultu

v České

Ochrana obyvatelstva
Plánování a řízení krizových
situací

Studijní program:
Studijní obory:

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

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

FAKULTA
ELEKTROTECHNICKÁ
Spojujeme elektrotechniku a informatiku

http://www.fbmi.cvut.cz

Západoevropská studia

Sociologie

Německá
a středoevropská studia

Ekonomie a finance

www.fel.cvut.cz

Navštivte nás na DNI OTEVŘENÝCH
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Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze
Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze,
nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3,
Tel: 224095244, prfmv@vse.cz
www.fmv.vse.cz, www.facebook.com/fmvvse,
www.facebook.com/FMVPridejseknam
STUDIUM V ČEŠTINĚ:

STUDIUM V ANGLIČTINĚ:

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY – PREZENČNÍ FORMA STUDIA
■ Cestovní ruch a regionální rozvoj
■ Mezinárodní obchod
■ Mezinárodní studia – diplomacie
■ Podnikání a právo

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY
■ IBB – International Business (ibb.vse.cz)
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ OBORY
■ 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 STUDIJNÍ OBORY – PREZENČNÍ A KOMBINOVANÁ
(DISTANČNÍ) FORMA STUDIA
■ International Business
■ Commercial and International Economic Law
■ International Political Relations
■ European Studies
■ Political Science
PROGRAM TYPU MBA
■ MAE – Master Management et Administration des Entreprises
(iftg.vse.cz)

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ OBOR – KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA
■ Manažer obchodu
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ OBORY
■ Cestovní ruch
■ Evropská integrace
■ Mezinárodní obchod (akreditace EPAS)
■ Mezinárodní politika a diplomacie
■ Podnikání a právo
■ Politologie
DOKTORSKÉ STUDIJNÍ OBORY
– PREZENČNÍ A KOMBINOVANÁ (DISTANČNÍ) FORMA STUDIA
■ Evropská studia
■ Mezinárodní obchod
■ Mezinárodní politické vztahy
■ Obchodní a mezinárodní hospodářské právo
■ Politologie

Uzávěrky přihlášek
Bc. a Ing.: 30. 4. 2016, PhD: 15. 5. 2016
Den otevřených dveří: 30. 1. 2016

Fakulta managementu Vysoké školy ekonomické v Praze, Jindřichův Hradec
Fakulta managementu VŠE v Praze, Jarošovská 1117/II, 377 01 Jindřichův Hradec
Telefon: 384 417 200
info@fm.vse.cz, jirkova@fm.vse.cz, www.fm.vse.cz
Elektronická přihláška: ANO
ZÍSKEJTE ZNALOSTI PRO PRAXI NA FAKULTĚ MANAGEMENTU V PREZENČNÍ ČI KOMBINOVANÉ FORMĚ STUDIA

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci je jedinou mimopražskou fakultou Vysoké školy ekonomické v Praze. Poskytuje vzdělání
v bakalářském, navazujícím magisterském i doktorském stupni studia v oboru MANAGEMENT. Studium probíhá v denní i kombinované formě.

PROČ STUDOVAT FAKULTU MANAGEMENTU VŠE:

■ Zázemí největší a nejstarší české ekonomicko-manažerské vysoké školy
Od roku 2008 se VŠE nepřetržitě umisťuje v respektovaném žebříčku Eduniversal mezi třemi nejlepšími školami v oblasti Východní Evropy,
škola je držitelem certifikátů ECTS Label a Diploma Supplement Label.
■ Kvalitní vzdělání ve všech třech stupních vysokoškolského studia
FM VŠE poskytuje vzdělání v bakalářském, magisterském i doktorském stupni studia v prezenční i kombinované formě.
■ Nastavení studia podle potřeb studenta
Od zimního semestru 2011/2012 Fakulta managementu přešla na modulární strukturu studia.
■ Vysoká míra uplatnění absolventů v praxi
Dlouhodobě se daří dosahovat stavu, kdy absolventi fakulty nacházejí zaměstnání ihned po ukončení studia.
■ Široké možnosti studia v zahraničí
VŠE spolupracuje s více než 200 partnerskými univerzitami čtyř kontinentů a je členem mezinárodních organizací a sítí vysokých škol
(CEMS, PIM).
■ Nové knihovnické a informační centrum a zmodernizované koleje
Studentům je k dispozici nové Knihovnické a informační centrum.
Pět minut chůze od školy se nachází zmodernizované koleje s dostatečnou kapacitou.
■ Studium v domácí a přátelské atmosféře v Jindřichově Hradci
Studenti fakulty oceňují především „rodinný” charakter školy a vstřícnost zaměstnanců.
Společenské a sportovní aktivity lze provozovat nejen v rámci Univerzitního sportovního
klubu, ale například i v divadelním spolku.
Další informace naleznete na webu www.fm.vse.cz
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Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Akademika Heyrovského 1203
500 05 Hradec Králové
Telefon: 495 067 111
prijimaci.rizeni@faf.cuni.cz, www.faf.cuni.cz

STUDIUM FARMACIE NA UNIVERZITĚ KARLOVĚ
Odborné studium v důležité oblasti zdravotnictví
STUDIJNÍ PROGRAM FARMACIE - pětileté magisterské studium (Mgr.)
Farmaceut není „jen“ lékárník. Je to odborník s jedinečnou znalostí o léčivech,
o jejich vývoji, výrobě, kontrole a odborném výdeji. Má tak nezastupitelnou roli
v systému zdravotní péče.
UPLATNĚNÍ V ČR I ZAHRANIČÍ
Studium na Farmaceutické fakultě UK plně odpovídá požadavkům Evropské komise
a absolventi mohou vykonávat povolání ve všech členských státech EU.
■ Lékárenství
■ Klinická farmacie
■ Výzkum a vývoj léčiv

■ Farmaceutický průmysl
■ Zdravotnické školství
■ Léková informační centra

na půdě univerzity, ve
výzkumných ústavech
a zahraničních institucích

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 v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
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.)

Akademika Heyrovského 1203
500 05 Hradec Králové
Telefon: 495 067 111
prijimaci.rizeni@faf.cuni.cz
www.faf.cuni.cz
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■ Vědecko-výzkumná kariéra

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.).
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Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty UK v Praze a VFN v Praze
Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
Apolinářská 4, Praha 2 - 128 00
Tel: 224 965 035, Fax: 224 965 035
info@adiktologie.cz
www.adiktologie.cz/studium, www.facebook.com/studium.adiktologie
STAŇTE SE ADIKTOLOGEM, TEDY ODBORNÍKEM, KTERÝ DOKÁŽE POMOCI LIDEM OHROŽENÝM ZÁVISLOSTNÍM
CHOVÁNÍM, A TAKÉ JEJICH NEJBLIŽŠÍMU OKOLÍ. ZÍSKEJTE ZNALOSTI O VLIVU NÁVYKOVÝCH LÁTEK NA
CHOVÁNÍ LIDÍ, NA JEJICH ZDRAVOTNÍ STAV A NA ROLI VE SPOLEČNOSTI. ZAPOJTE SE DO VÝZKUMŮ,
PROJEKTŮ A STÁŽÍ REALIZOVANÝCH KLINIKOU ADIKTOLOGIE A PROPOJUJTE NABYTÉ TEORETICKÉ ZNALOSTI
S PRAKTICKÝMI DOVEDNOSTMI.

PŘIHLASTE SE KE STUDIU ADIKTOLOGIE!

www.adiktologie.cz/studium, www.facebook.com/studium.adiktologie
Najděte studium adiktologie na Facebooku - každý týden nová otázka k přijímačkám! Den otevřených dveří
1. lékařské fakulty UK: sobota 9. ledna 2016. Přípravný kurz k přijímacímu řízení: sledujte web a FB.
BAKALÁŘSKÉ STUDIUM ADIKTOLOGIE (3leté, prezenční nebo kombinované)

■ Absolvent studia získá transdisciplinární teoretické znalosti a dovednosti efektivního case managementu, prevence
a léčby v oblasti užívání návykových látek a snižování souvisejících škod.
■ Úspěšným ukončením studia absolvent získává kvalifikaci pro práci ve zdravotnictví podle zákona č. 96/2004 Sb.
■ Požadavky pro přijetí: SŠ vzdělání s maturitou, nejlépe humanitního zaměření

MAGISTERSKÉ STUDIUM ADIKTOLOGIE (2leté, prezenční nebo kombinované)

■ Absolvent studia získá znalosti a dovednosti z oblasti rizikových faktorů užívání alkoholu, tabáku a nelegálních drog. Program
studenty vybavuje schopností hodnotit význam oblastí vymáhání práva, společenských norem nebo biomedicínských souvislostí
a připravuje je rovněž pro řízení adiktologických služeb.
■ Požadavky pro přijetí: absolvent Bc. studijního oboru adiktologie nebo adekvátního minimálně Bc. studijního
programu na jiné VŠ

DOKTORSKÉ STUDIUM ADIKTOLOGIE (4leté)

■ Doktorský studijní program adiktologie vede studenty k analýze různých rizikových faktorů souvisejících se škodlivým užíváním
návykových látek a závislostním chováním. Jádrem programu je klinický výzkum v oblasti veřejného zdraví
a praxe zaměřená na oblast duševního zdraví. Doktorský program zahrnuje metodologické vedení k transdisciplinárnímu výzkumu
v oboru adiktologie a kombinaci kvantitativních a kvalitativních metod, které jsou v oboru adiktologie sjednoceny do komplexního
epistemologického rámce.
■ Požadavky pro přijetí: absolvent Mgr. studijního oboru adiktologie nebo adekvátního minimálně Mgr. studijního programu na jiné VŠ

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu
BAKALÁŘSKÉ STUDIUM:
V akademickém roce 2016/2017 otevíráme tyto obory
ve dvou studijních programech:

José Martího 31
162 52 Praha 6
Telefon: 220 171 111
El. přihl.: ANO
www.ftvs.cuni.cz

TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT
■ obor Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové), prezenční forma studia
■ obor Ochrana obyvatelstva se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové), prezenční forma studia
■ obor Tělesná výchova sport, prezenční i kombinovaná
forma studia
■ obor Vojenská tělovýchova, prezenční i kombinovaná
forma studia
■ obor Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se
specifickými potřebami, prezenční i kombinovaná
forma studia
■ obor Management tělesné výchovy a sportu, prezenční
forma studia
SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ
■ obor Fyzioterapie, prezenční forma studia
■ obor Ortotik-protetik, kombinovaná forma studia

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM:
Podmínkou přihlášení je úspěšné dokončené bakalářské
studium.
V akademickém roce 2016/2017 otevíráme tyto obory
ve dvou studijních programech:
TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT
■ obor Učitelství pro střední školy – tělesná výchova
(dvouoborové), prezenční forma studia
■ obor Tělesná výchova sport, prezenční i kombinovaná
forma studia
■ obor Vojenská tělovýchova, prezenční i kombinovaná
forma studia
■ obor Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se
specifickými potřebami, kombinovaná forma studia
■ obor Management tělesné výchovy a sportu, prezenční
forma studia
SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ
■ obor Fyzioterapie, prezenční forma studia

Přihláška ke studiu se podává pouze elektronicky na http://is.cuni.cz/studium.
Termín podání přihlášky: do 28. února 2016.
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Univerzita Karlova v Praze, pedagogická fakulta
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy nabízí pro rok 2016/2017 v bakalářském,
navazujícím magisterském, magisterském i doktorském studiu řadu oborů
zaměřených na učitelství pro mateřské, základní i střední školy, vychovatelství,
speciální pedagogiku, psychologii a školský management. Některé obory lze studovat
i v kombinované (dálkové) formě. Dále fakulta otevírá široké spektrum kurzů
celoživotního vzdělávání k získání či prohloubení profesní kvalifikace.

Magdalény Rettigové 4
116 39 Praha 1
Telefon: 221 900 111
uchazec@pedf.cuni.cz
www.pedf.cuni.cz

Podrobné informace o vyhlášených oborech
a podmínkách přijímacího řízení jsou
zveřejněny na www.pedf.cuni.cz
Přihlášky ke studiu přijímá fakulta do 29. 2. 2016
Den otevřených dveří (informační odpoledne):
3. 12. 2015, 2. 2. 2016

Fakulta veterinární hygieny a ekologie VFU Brno
■ Chcete studovat perspektivní obory? Chcete se stát odborníky v oblasti veterinární

Palackého tř. 1/3
612 42 Brno-Královo Pole
Telefon: 541 562 796
fvhe@vfu.cz
http://fvhe.vfu.cz

hygieny, bezpečnosti potravin, veterinární medicíny a welfare zvířat? Máte zájem
o ekologii a ochranu zvířat? Rádi se bavíte a sportujete?
■ Nabízíme Vám studium v moderních posluchárnách a špičkově vybavených cvičebnách
a laboratořích, ubytování na kolejích a také největší krytou sportovní plochu ve městě.
STUDIUM PROGRAMU VETERINÁRNÍ HYGIENA A EKOLOGIE V OBORECH:
■ MAGISTERSKÝ - Veterinární hygiena a ekologie - 6 let (MVDr.)
■ BAKALÁŘSKÝ - Bezpečnost a kvalita potravin - 3 roky (Bc.)
i v kombinované formě
■ BAKALÁŘSKÝ – Ochrana zvířat a welfare – 3 roky (Bc.)
■ NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ:
Bezpečnost a kvalita potravin - 2 roky (Mgr.)
Ochrana zvířat a welfare – 2 roky (Mgr.)
■ DOKTORSKÝ - Veterinární hygiena a ekologie - 4 roky (Ph.D.)
i v kombinované formě
Přijďte se podívat: Den otevřených dveří 29. 1. 2016. Přijímací řízení: http://fvhe.vfu.cz
Od akademického roku 2016/2017 se předpokládá zahájení výuky v novém bakalářském
studijním programu „Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii“.

Masarykova univerzita, Lékařská fakulta
LÉKAŘSKÁ FAKULTA NABÍZÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 OBORY
MAGISTERSKÉ
■ Všeobecné lékařství a Zubní lékařství

Univerzitní kampus
Kamenice 753/5
625 00 BRNO
Telefon: 549 49 1111
549 49 1305
studijni@med.muni.cz
www.med.muni.cz
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BAKALÁŘSKÉ
■ Fyzioterapie ■ Dentální hygiena ■ Optika a optometrie ■ Ortoptika
■ Nutriční terapeut ■ Radiologický asistent ■ Zdravotní laborant
■ Zdravotnický záchranář ■ Všeobecná sestra ■ Porodní asistentka
Podání elektronické přihlášky od 1. 11. 2015 do 29. 2. 2016
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 17. 1 . 2016 a 21. 1. 2016
Více informací o přijímacím řízení najdete na http://med.muni.cz/uchazeci/
anebo http://www.med.muni.cz/index.php?id=28
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Studuj ekonomii
na Masarykově univerzitě v Brně
www.studujnaesf.cz

40 % absolventů nalezne

bohatý stipendijní program,

72 partnerských univerzit,

práci do dvou měsíců

kontakt s praxí a zajímavé

na kterých můžete získat

po ukončení studia

studijní obory

zahraniční zkušenost

Zúčastněte se již teď zajímavých projektů pro studenty středních škol:
Seminář ekonomických mozků: korespondenční soutěž o eknomii
Bohatství země: multioborová soutěž o přírodních zdrojích
Touch Econ: vysokoškolská ekonomie už na střední škole

econ.muni.cz

Vítězové soutěží budou přijati ke studiu bez přijímacích zkoušek.

KDE BUDETE ZA PÁR LET VY?
KPM26_VVS.indd 24
9091_MUP_Kampan_absolventi-inz-200x17-v2.indd 1

Metropolitní univerzita Praha
www.mup.cz
25.08.15 23:38
18.12.12 9:54

9091_MU

VŠ

veřejné vysoké školy 25

VysokeSkoly.com

Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita
Poříčí 7, 603 00 Brno
Telefon: 549 494 864, 549 493 254
prijimacky@ped.muni.cz, www.ped.muni.cz
Elektronická přihláška: ANO
VĚŘÍTE, ŽE ZÍSKÁVÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ ZKUŠENOSTÍ, NÁVYKŮ, DOVEDNOSTÍ A ZNALOSTÍ MÁ SMYSL?
ŽE KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ JE ZÁKLADNÍM STAVEBNÍM KAMENEM KAŽDÉHO KULTURNÍHO NÁRODA?
MY ANO! A PRÁVĚ PROTO PATŘÍ PEDAGOGICKÁ FAKULTA MU K NEJÚSPĚŠNĚJŠÍM PEDAGOGICKÝM FAKULTÁM
V ČESKÉ REPUBLICE.
■ Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity nabízí široké spektrum studijních oborů v bakalářském, magisterském
a doktorském studiu. Hlavním úkolem fakulty je příprava a výchova učitelů pro 1. a 2. stupeň základní školy, v některých oborech
i pro střední školy. Vedle učitelských programů realizuje fakulta studium speciální a sociální pedagogiky. Skladbu studijních
programů doplňuje celoživotní vzdělávání, které svými doplňujícími, rozšiřujícími, specializačními
a rekvalifikačními programy i krátkodobými kurzy reaguje na poptávku pedagogické praxe.
■ Bakalářské, magisterské, navazující magisterské a celoživotní programy poskytují ucelený systém přípravy učitelů pro
mateřské školy a učitelů pro 1. a 2. stupeň základních a středních škol.
■ Aktuální informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2016/2017 vč. důležitých termínů a nabídky studijních
programů a oborů na www.ped.muni.cz/studium/pro-uchazece-o-studium/ Přihlášky se podávají výhradně elektronicky na
adrese http://is.muni.cz/prihlaska/
TERMÍNY PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY:
1. 11. 2015 – 29. 2. 2016 pro bakalářské a magisterské studijní programy
1. 2. 2016 – 30. 4. 2016 pro navazující magisterské programy

Fakulta informatiky, Masarykova univerzita
Botanická 68a, 602 00 Brno
Telefon/fax: 549 491 818, 549 491 820
studijni@fi.muni.cz, www.fi.muni.cz
Elektronická přihláška: ANO
FAKULTA INFORMATIKY NABÍZÍ ŠIROKÝ ROZSAH ZAMĚŘENÍ, A TO DÍKY ŠIROKÉ NABÍDCE BAKALÁŘSKÝCH OBORŮ
SDRUŽENÝCH VE TŘECH STUDIJNÍCH PROGRAMECH.
STUDIJNÍ PROGRAM INFORMATIKA
■ MATEMATICKÁ INFORMATIKA
■ PARALELNÍ A DISTRIBUOVANÉ SYSTÉMY
■ POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY A ZPRACOVÁNÍ DAT
■ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE
■ POČÍTAČOVÁ GRAFIKA A ZPRACOVÁNÍ OBRAZU
■ PROGRAMOVATELNÉ TECHNICKÉ STRUKTURY
■ UMĚLÁ INTELIGENCE A ZPRACOVÁNÍ PŘIROZENÉHO JAZYKA

STUDIJNÍ PROGRAM APLIKOVANÁ INFORMATIKA
■ APLIKOVANÁ INFORMATIKA
■ BIOINFORMATIKA
■ INFORMATIKA VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ
■ SOCIÁLNÍ INFORMATIKA
■ GRAFICKÝ DESIGN /SPECIALIZACE/

STUDIJNÍ PROGRAM INFORMATIKA A DRUHÝ OBOR
■ INFORMATIKA A DRUHÝ OBOR

Přihlášky se podávají elektronicky na adrese http://is.muni.cz/prihlaska/ nejpozději do 29. 2. 2016.
Dny otevřených dveří: 21. 1., 27. 1. a 2. 2. 2016. Podrobnosti viz www.fi.muni.cz/admission/dod
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Přírodovědecká fakulta
Masarykovy univerzity

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

Foto: Oliver Staša

„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

Navštivte dny otevřených dveří:
čtvrtek 17. 9. 2015, 900–1300

Foto: Oliver Staša

sobota

23. 1. 2016, 900–1300

úterý

26. 1. 2016, 900–1300

Uzávěrka přihlášek k bakalářskému studiu: 29. února 2016. Kontakt: studijni@sci.muni.cz, prihlaska@muni.cz.
Metropolitní univerzita Praha
Najdete nás na webu: sci.muni.cz
a na facebooku:
https://www.facebook.com/FacultyofScienceMU.
KDE BUDETE
ZA PÁR LET
VY?

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

Studijní oddělení AF MENDELU
Zemědělská 1
613 00 Brno
Telefon: 545 133 008
agro@mendelu.cz
www.af.mendelu.cz
www.vykrocte.cz

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

Úspěšní studenti bakalářských a navazujících magisterských oborů mohou pokračovat následně
i v doktorském studiu a získat titul Ph.D.
Dny otevřených dveří: 8. ledna 2016, 22. ledna 2016, 5. února 2016
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 2016 (http:// prihlaska.mendelu.cz)

Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně
…..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.

Zemědělská 3
613 00 Brno

NEZAPOMEŇ se nikde a rychle si podej přihlášku http://is.mendelu.cz/prihlaska/....
BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

STUDIJNÍ PROGRAM
Dřevařství
Krajinářství
Lesnictví

Telefon: 545 134 006
studpri@mendelu.cz.

Arboristika
Nábytek
Design nábytku
Stavby na bázi dřeva

www.ldf.mendelu.cz

OBOR
Dřevařství
Krajinářství
Hospodaření s přírodními zdroji tropických a subtropických oblastí
Lesnictví
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 4. 12. 2015, 29. 1. 2016
Arboristika
Termín podání přihlášek: do 31. 3. 2016
Tvorba a výroba nábytku
Přijímací zkoušky: 1. – 9. 6. 2016
Design nábytku
Elektronická přihláška: ANO
Stavby na bázi dřeva

.“

“

í:

Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně
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.

Studijní oddělení ZF MENDELU
Valtická 337
691 44 Lednice
Telefon: 519 367 225
fax: 519 367 222
info@zf.mendelu.cz
www.zf.mendelu.cz (oficiální web)
www.zahradnickafakulta.cz
(pro uchazeče o studium)

ni.cz.
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OBORY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA (Bc.):
■ Zahradnictví (3PK) ■ Vinohradnictví a vinařství (3PK) ■ Jakost rostlinných potravinových zdrojů (3P)
■ Zahradní a krajinářská architektura (4P) ■ Zahradní a krajinářské realizace (3P)
OBORY MAGISTERSKÉHO STUDIA (NMgr.):
■ Zahradnictví (2PK) ■ Řízení zahradnických technologií (2PK) ■ Zahradní a krajinářská architektura (2P)
■ Management zahradních a krajinářských úprav (2P)
■ 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: 27. ledna a 24. února 2016,
vždy v 10:30 hod., aula ZF MENDELU, Lednice.
Přihlášky ke studiu: 20. března 2016 (Bc.)
a do 20. května 2016 (NMgr.).

Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D.
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,
Slezská
univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě
Olbrichova 625/25, 746 01 Opava
Telefon: 553 684 841
www.fvp.slu.cz

Den otevřených dveří: 20. 1. 2016
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
PODMÍNKY PŘIJETÍ: Bližší informace budou zveřejněny na webových stránkách fakulty www.fvp.slu.cz.
MAGISTERSKÉ NAVAZUJÍCÍ STUDIJNÍ OBORY:
PREZENČNÍ STUDIUM ■ Středoevropská studia ■ Veřejná správa a sociální politika
■ Veřejná politika a veřejná správa ve střední Evropě
PODMÍNKY PŘIJETÍ: Bližší informace budou zveřejněny na webových stránkách fakulty www.fvp.slu.cz.
DOKTORSKÉ STUDIUM:
PREZENČNÍ STUDIUM ■ Moderní dějiny střední Evropy
KOMBINOVANÉ STUDIUM ■ Moderní dějiny střední Evropy
PODMÍNKY PŘIJETÍ: Bližší informace budou zveřejněny na webových stránkách fakulty www.fvp.slu.cz.

Slezská Univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná - Fryštát
Telefon: 596 398 111
studijni@opf.slu.cz
www.opf.slu.cz, www.studujvkarvine.cz

■ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

STUDIJNÍ PROGRAM: EKONOMIKA A MANAGEMENT
OBORY: Podniková ekonomika a management
P/K
(Specializace Podnikání, Marketing a obchod,
Finance podniku, Ekonomika cestovního ruchu)
Účetnictví a daně
P/K

STUDIJNÍ PROGRAM: GASTRONOMIE, HOTELNICTVÍ
A TURISMUS
OBORY: Hotelnictví
P
STUDIJNÍ PROGRAM: HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA
OBORY: Bankovnictví
P
Sociální management
P
Veřejná ekonomika a správa
P/K
STUDIJNÍ PROGRAM: SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ
A INFORMATIKA
OBORY: Manažerská informatika

STUDIJNÍ PROGRAM: EKONOMIKA A MANAGEMENT
OBORY: Podniková ekonomika a management
P/K
(Specializace Podnikání, Marketing a obchod,
Finance podniku, Účetnictví a daně)
STUDIJNÍ PROGRAM: SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ
A INFORMATIKA
OBORY: Manažerská informatika
P

STUDIJNÍ PROGRAM: HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA
OBORY: Bankovnictví
P
Veřejná ekonomika a správa
P

■ DOKTORSKÉ STUDIUM

STUDIJNÍ PROGRAM: EKONOMIKA A MANAGEMENT
OBORY: Podniková ekonomika a management
P/K

P - prezenční , K - kombinovaná

Den otevřených dveří 13. ledna 2016.

Přihlášky: bakalářské studium do 29. 2. 2016. Navazující magisterské studium do 6. 5. 2016
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■ NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM
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Držíme ti místo

• na tradiční fakultě s širokou nabídkou studijních oborů
• na studijních pobytech na 90 světových univerzitách
• na firemních stážích během studia
PREZENČNÍ BAKALÁŘSKÉ A MAGISTERSKÉ STUDIUM
Studium na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava lze absolvovat ve tříletých
bakalářských a dvouletých navazujících magisterských studijních programech.
EKONOMIKA A MANAGEMENT • Ekonomika podniku • Marketing a obchod
• Management • Účetnictví a daně
HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA • Ekonomická žurnalistika
• Eurospráva • Finance • Národní hospodářství • Regionální rozvoj
• Veřejná ekonomika a správa
SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA
• Informatika v ekonomice

KOMBINOVANÉ BAKALÁŘSKÉ
STUDIUM
• Ekonomika podniku • Veřejná ekonomika
a správa

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

KDE BUDETE ZA PÁR LET VY?
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VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební
FAKULTA STAVEBNÍ VŠB-TU OSTRAVA NABÍZÍ STUDIUM
V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH PROGRAMECH:
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

aha
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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 22. 1. 2016 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. 2016.
Spolu s přihláškou
musí být uhrazen
i administrativní
poplatek.
Podmínky přijetí
ke studiu a další
informace jsou
k nahlédnutí na
www.fast.vsb.cz.
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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 automatizaci, nebo se profilovat 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.

17. listopadu 15/2172
708 33 Ostrava – Poruba
Telefon: 597 321 221
(4122, 3107)
vladimira.siroka@vsb.cz
www.fs.vsb.cz,
www.facebook.com/fsostrava,
www.youtube.com/fsostrava

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
uplatnění i aktivitách naší fakulty? Navštivte náš Den otevřených
dveří 29. 1. 2016 v areálu VŠB -TUO v Ostravě - Porubě.

VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství
CHCETE ZÍSKAT KVALITNÍ TECHNICKÉ VZDĚLÁNÍ,
KTERÉMU PATŘÍ BUDOUCNOST? STUDUJTE NA FMMI !

17. listopadu 15/2172
708 33 Ostrava – Poruba
Telefon: 597 325 552
monika.barcova@vsb.cz
www.fmmi.vsb.cz/
www.facebook.com/
fmmiostrava

Pro akademický rok 2016/2017 nabízí FMMI studium v bakalářských studijních programech:
■ METALURGICKÉ INŽENÝRSTVÍ
■ MATERIÁLOVÉ 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/cs/studium-a-vyuka/prijimaci-rizeni/.
Po úspěšném absolvování lze pokračovat v magisterských navazujících studijních programech fakulty
a získat titul Ing.
Absolventi FMMI se uplatní nejen v metalurgických podnicích, v automobilovém a strojírenském
průmyslu, ale také ve vědecko - výzkumných organizacích či organizacích státní správy.
Přihlášku ke studiu lze podat elektronickou formou prostřednictvím formulářů dostupných na
www.vsb.cz/cs/ do 30. 4. 2016.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích je mladá vysoká škola univerzitního typu, která byla založena v roce 1991. S nabídkou studia ve více
než 200 bakalářských, magisterských a doktorských oborech a s 12 000
studenty je největší vzdělávací a vědeckou institucí v jižních Čechách.
Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích
Branišovská 1645/31a
370 05 České Budějovice
Telefon: 389 032 191
info@jcu.cz
www.jcu.cz

■ Ekonomická fakulta
■ Filozofická fakulta
■ Pedagogická fakulta
■ Přírodovědecká fakulta
■ Fakulta rybářství a ochrany vod
■ Teologická fakulta
■ Zdravotně sociální fakulta
■ Zemědělská fakulta
Den otevřených dveří: 15. 1. 2016
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Přírodovědecká fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Přihlas se na fakultu, která dvakrát po sobě získala titul
Fakulta roku 2014 a 2015 v oboru Přírodních věd z celé ČR!
BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY:
■ Biologie ■ Aplikované počítačové modelování ■ Fyzika ■ Aplikované nanotechnologie
■ Geografie ■ Matematika a její použití v přírodních vědách ■ Toxikologie a analýza
škodlivin ■ Informační systémy ■ Dvouoborová studia

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

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ OBORY:
■ Biologie ■ Počítačové modelování ve vědě a technice ■ Aplikované
nanotechnologie ■ Geografie ■ Analytická chemie životního prostředí
a toxikologie ■ Dvouoborová studia učitelství pro 2. stupeň ZŠ
■ Dvouoborová studia učitelství pro SŠ
DOKTORSKÉ STUDIJNÍ OBORY:
■ Obecné otázky matematiky ■ Aplikované
nanotechnologie ■ Počítačové modelování ve vědě a technice

Fakulta životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
STUDUJTE OCHRANU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
BAKALÁŘSKÝ (3 roky, Bc.), forma: prezenční i kombinovaná

■ OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ■ VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - NOVĚ!
V navazujícím magisterském programu se dále můžete zaměřit na Revitalizaci krajiny,
Odpadové hospodářství nebo Analytickou chemii ŽP a toxikologii. Fakulta životního prostředí UJEP dále také umožňuje studium v rámci doktorského studijního programu.

Králova výšina 3132/7
400 96 Ústí nad Labem

■ Široké uplatnění absolventů, např.: na městských, obecních či krajských úřadech, České
inspekci ŽP, Českém hydrometeorologickém ústavu, ministerstvech, ale i v privátním
sektoru.

Telefon: 475 284 111
info@fzp.ujep.cz
www.fzp.ujep.cz
www.facebook.com/FZP.UJEP

■ Studenti mají možnost vycestovat během studia do zahraničí v rámci programu
Erasmus+ nebo rozvojového projektu MŠMT. Do zahraničí může vyjet až 10% studentů
ročně, a to do více než 30 destinací v Evropě a Asii na studijní nebo pracovní stáže.
■ V průběhu studia se studenti mohou zúčastnit více než 30 odborných exkurzí.
Březen 2016
17. 3. Konečný termín pro podání přihlášek do bakalářského studia
31. 3. Konečný termín pro podání přihlášek do navazujícího magisterského studia

Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
NABÍZÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016:
Bakalářské obory

Mostní 5139
760 01 Zlín
Telefon: 576 032 024
576 032 025
576 038 008

■ Anglický jazyk pro manažerskou praxi
■ Německý jazyk pro manažerskou praxi
■ English for business administration
■ Sociální pedagogika
■ Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře
■ Učitelství pro mateřské školy
■ Všeobecná sestra
■ Porodní asistentka
■ Zdravotně sociální pracovník

Navazující magisterské obory
■ Sociální pedagogika
■ Pedagogika předškolního věku

Doktorský obor

studium@fhs.utb.cz

■ Pedagogika

www.utb.cz/fhs

Dny otevřených dveří: 11. 12. 2015 a 22. 1. 2016
Elektronické přihlášky: do března 2016
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34 veřejné vysoké školy
BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY:
MANAGEMENT A EKONOMIKA
ŘÍZENÍ VÝROBY A KVALITY

DEN
OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ
11. prosince 2015
a 22. ledna 2016

ÚČETNICTVÍ A DANĚ
VEŘEJNÁ SPRÁVA
A REGIONÁLNÍ ROZVOJ
MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ OBORY:
MANAGEMENT A MARKETING
MANAGEMENT A MARKETING
se specializací Design management
MANAGEMENT VE ZDRAVOTNICTVÍ
(pouze kombinovaná forma studia)

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP ke studentům,
moderní způsob výuky, úcta k historii
a kořenům v kombinaci s nejnovějšími
světovými trendy

PODNIKOVÁ EKONOMIKA

MODERNÍ, DYNAMICKÁ FAKULTA
s důrazem na propojení teorie a praxe

PRŮMYSLOVÉ INŽENÝRSTVÍ

ŠIROKÁ NABÍDKA PRAXÍ A PROJEKTŮ
Správa odkazu Tomáše Bati
Odborné konference, workshopy
Projekt Nadaní studenti
Výuka i v anglickém jazyce
MOŽNOST VYCESTOVAT DO ZAHRANIČÍ
až pro 160 studentů ročně v rámci
programu Erasmus
Společný bakalářský i magisterský studijní
program S HUDDERSFIELD UNIVERSITY
BUSINESS SCHOOL VE VELKÉ BRITÁNII

PODNIKOVÁ EKONOMIKA SE
SPECIALIZACÍ
Ekonomika cestovního ruchu

FINANCE
FINANCE SE SPECIALIZACÍ FINANČNÍ
KONTROLA
VEŘEJNÁ SPRÁVA A REGIONÁLNÍ
ROZVOJ

FAKULTA MANAGEMENTU
A EKONOMIKY (FaME)
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Mostní 5139 | 760 01 Zlín
+420 576 032 312 (studijní oddělení)
studium@fame.utb.cz

Ekonomie

Bakalářský obor, prezenční i kombinované studium

Konstrukce staveb

Bakalářský obor, prezenční studium

Pozemní stavby

Bakalářský obor, prezenční i kombinované studium

Strojírenství

Bakalářský obor, prezenční studium

Doprava a logistika

Bakalářský obor, prezenční i kombinované studium

Logistické technologie

Magisterský obor, prezenční i kombinované studium

Obory s uplatněním
více na www.VSTECB.cz

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích - první profesně zaměřená veřejná vysoká škola v ČR
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Ústav zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci
Ústav zdravotnických studií TUL nabízí BAKALÁŘSKÉ STUDIUM v programech
■ NOVĚ Specializace ve zdravotnictví studijní obor Zdravotnický záchranář
■ OŠETŘOVATELSTVÍ Studijní obor: Všeobecná sestra v prezenční i kombinované formě studia
■ BIOMEDICÍNSKÁ TECHNIKA Studijní obor: Biomedicínská technika v prezenční formě studia

Studentská 2
461 17 Liberec 1
uzs@tul.cz
Studijní oddělení:
Ing. Renata Čermáková
renata.cermakova@tul.cz
Telefon: 485 353 194
Marcela Málková
marcela.malkova@tul.cz
Telefon: 485 353 724
www.uzs.tul.cz

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM
■ BIOMEDICÍNSKÉ INŽENÝRSTVÍ Studijní obor: Biomedicínské inženýrství v prezenční formě studia
DŮVODY PROČ STUDOVAT NA ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ:

■ Vážíme si vašich studijních výsledků ze střední školy.
■ Přednášky vedené specialisty ve svých oborech.
■ Moderně vybavené laboratoře a praxe zajištěná na špičkových
pracovištích.

■ Není problém s ubytováním na kolejích.
■ Všichni studenti TUL mají zdarma přístup na internet.
■ Možnost zahraničních stáží, jako absolventi nebudete mít problém
s uplatněním na trhu práce.

■ Liberec nabízí pestré možnosti v kulturním a sportovním vyžití.
Dny otevřených dveří: 21.11. 2015 a 11.12. 2015.

NÁVODY, JAK SE DOSTAT NA NEJŽÁDANĚJŠÍ OBORY
■ Práva ■ Medicína ■ Psychologie ■ Ekonomie
■ Policejní akademie ■ Humanitní obory ■ OSP a TSP
ZDARMA STAHUJTE A PROHLÍŽEJTE
■ Videonávody na YouTube ■ Ebooky se vzorovými testy
■ Informace k doporučené literatuře ■ Pravděpodobnost přijetí
PŘEČTĚTE SI I DALŠÍ AKTUÁLNÍ ČLÁNKY
■ Jak vybrat školu ■ Jak vyplnit přihlášku ■ Které školy přijímají přihlášky
i v dubnu a dalších měsících ■ Na které VŠ se dostanete bez přijímaček
■ Jak napsat odvolání a uspět ■ Status studenta po maturitě
PŘÍPRAVNÉ KURZY K MATURITĚ A PŘIJÍMAČKÁM
■ Prezenční kurzy Praha, Brno, Ostrava s garancí vrácení peněz
■ Online videokurzy k maturitě ■ Testovací rychlokurzy Hravě k maturitě a OSP
UČEBNICE, CD A VÝUKOVÉ MATERIÁLY
■ 95 % učebnic k maturitě a přijímačkám skladem ■ Skripta k přijímacím
zkouškám 1. LF UK, 2. LF UK, LF MU a další speciály
■ 24 000 prací ihned
ke stažení, 8 000 prací
zdarma – seminárky,
čtenářské deníky,
maturitní otázky a další
materiály
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Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice
Studentská 95, 532 10 Pardubice
El. přihláška: ANO, http://eprihlaska.upce.cz
Telefon: 466 036 454
ipc.fes@upce.cz, www.uni-pardubice.cz
Studujte ekonomiku, management, správu nebo informatiku v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních
programech na Fakultě ekonomicko-správní! Studium probíhá v prezenční i kombinované formě studia.
JAKÉ OBORY MŮŽETE STUDOVAT V BAKALÁŘSKÉM STUDIU?
■ Veřejná ekonomika a správa
■ Management podniku
■ Management ochrany podniku a společnosti
■ Ekonomika a provoz podniku
■ Informatika ve veřejné správě
■ Regionální a informační management
■ Informační a bezpečnostní systémy
■ Management finančních rizik
OBORY NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA
■ Ekonomika veřejného sektoru
■ Regionální rozvoj
■ Management podniku
■ Pojistné inženýrství
■ Informatika ve veřejné správě
■ Regionální a informační management
■ Regional Development and Governance

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

Den otevřených dveří: 18. 1. 2016
Přihlášky ke studiu: do 15. 3. 2016 (pro bakalářské studium), do 15. 4. 2016 (pro navazující magisterské studium), do 30. 5. 2016 (pro doktorské studium)

Univerzita Palackého v Olomouci – Pedagogická fakulta
Žižkovo náměstí 5, 771 40 Olomouc, P.O. box 212
Telefon: 585 635 010, 585 635 027
libuse.lysakova@upol.cz, www.upol.cz
Elektronická přihláška: ANO
Pedagogická fakulta UP v Olomouci poskytuje VŠ vzdělání budoucím učitelům a dalším pedagogickým pracovníkům různých druhů škol
mateřských, základních a středních, školských i mimoškolských výchovných a vzdělávacích zařízení, zaměřuje se také na státní správu
a samosprávu. Bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy v prezenční a kombinované formě studia, programy celoživotního
vzdělávání. Všechny studijní programy a obory otevírané v akademickém roce 2016/2017 na www.studuj.upol.cz.
Profesní příprava učitelů všech stupňů a typů škol:
■ Mateřských (učitelství pro mateřské školy, předškolní pedagogika)
■ Základních a středních (učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ v oborech humanitních, filologických, uměnovědných, přírodovědných,
technických)
■ Středních a vyšších odborných škol (učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro střední odborné školy, učitelství pedagogiky)
■ Škol pro žáky se specifickými potřebami
V bakalářských studijních programech Specializace v pedagogice a Speciální pedagogika si uchazeči mohou volit kombinaci studijních
oborů. Pro podporu odborné přípravy učitelů v oblasti přírodních a technických věd poskytujeme dotovaný studijní program
(motivační stipendia)
Příprava odborníků v oblasti:
■ Pedagogiky a vychovatelství (pedagogika – veřejná správa, pedagogika – sociální práce, řízení volnočasových aktivit),
■ Speciální pedagogiky (logopedie, speciální pedagogika předškolního věku, speciálně pedagogická andragogika, komunikační techniky)
■ Ekologie a ochrany prostředí (aplikovaná ekologie pro veřejný sektor)
Elektronická přihláška ke studiu na Bc. a Mgr. Studijní obory do 29. 2. 2016.
Termíny přijímacích zkoušek: Bc. a Mgr. Studijní obory: 13. – 17. 6. 2016. Doktorské studijní programy: 22. – 25. 6. 2016
Den otevřených dveří: 20. 11. 2015, 16. 1. 2016
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Kam po maturitě:
na soukromou vysokou školu
Zhruba 14 % všech VŠ studentů studuje na soukromých vysokých školách, většinou se jedná
o ekonomické a humanitně zaměřené obory. Doporučujeme návštěvu akcí, které školy
pro uchazeče pořádají – jejich orientační přehled najdete na str. 10. Většina škol umožňuje
návštěvy pravidelně nebo po předchozí domluvě.
METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA viz 2. obálka

Praha

274 815 044

www.mup.cz

UNICORN COLLEGE viz 4. obálka

Praha

271 097 111

www.unicorncollege.cz

UNIVERSITY OF NEW YORK IN PRAGUE viz str. 38-39

Praha

224 221 261

www.unyp.cz

VŠFS viz str. 44

Praha

210 088 800

www.vsfs.cz

ANGLO-AMERICKÁ VYSOKÁ ŠKOLA viz str. 5

Praha

257 530 202

www.aauni.cz

■
CEVRO
Institut, Praha

Jungmannova 17, 110 00 Praha 1 – Nové Město
Elektr. přihláška: ANO
Tel.: 221 506 707, info@vsci.cz, www.cevroinstitut.cz
CEVRO Institut – vysoká škola práva, politologie, mezinárodních vztahů, ekonomie a bezpečnostních studií.
S naším diplomem se uplatníte!
OBORY STUDIA
Bakalářské studium (Bc.) v oborech:
■ Politologie a mezinárodní vztahy
■ Právní specializace – Veřejná správa
■ Právo v obchodních vztazích
■ Ekonomie – Hospodářská politika
Magisterské navazující studium (Mgr.) v oborech:
■ Politologie
■ Veřejná správa
■ Soukromoprávní studia – Obchodněprávní vztahy
■ Bezpečnostní studia

10 DŮVODŮ PROČ STUDOVAT CEVRO INSTITUT

Foto (zleva): JUDr. Cyril Svoboda, Tomáš Pojar, M.A., Mgr. Magda Vášáryová,
prof. Ing. Josef Šíma, Ph.D., gen. Ing. Jiří Šedivý, PhDr. Daniel Kunštát, PhD.

■ Nabízíme unikátní bakalářské, magisterské i postgraduální programy.
■ Získáte kvalitní vědomosti, znalosti a schopnosti, které na trhu práce mají svou hodnotu.
Dny otevřených dveří máme každou první
středu v měsíci v 16 hodin.
■ Budete se učit od nejlepších v oboru (docenti, profesoři, experti a špičky z praxe).
Aktuální termíny naleznete na internetových
■ Individuální přístup je u nás samozřejmostí.
stránkách školy: www.cevroinstitut.cz.
■ Během studia se vybavíte těmi nejlepšími kontakty.
Většinu nabízených oborů můžete studovat
■ U nás budete součástí akademického týmu, studentům dáváme pro jejich projekty prostor.
také v Českém Krumlově.
■ Všechny studijní obory lze studovat v prezenční i kombinované formě.
■ Naše škola si zakládá na intenzivní mezinárodní spolupráci s významnými univerzitami (zahraniční studijní stáže).
■ Během studia Vám zajistíme pracovní stáže v českých i zahraničních firmách a institucích.
■ Čeká vás bohatý společenský život a rodinná atmosféra v historických budovách v centru měst.
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Studentský život
•
•
•
•

členství ve fitness
bazén
sportovní týmy
studentské
zájmové kluby
• výlety a akce
• výměnné
programy

Různorodost

Kvalitní studijní
programy

Vynikající
profesorský sbor

• studenti z více než
60 zemí světa
• profesoři z více
než 25 zemí světa
• hovoří se zde více
než 30 jazyky

Programy UNYP
jsou světově
uznávané
a akreditované na

Profesoři s tituly nebo
se zkušeností
z výuky na

•
•
•
•
•

MŠMT (ČR)
IACBE (USA)
BAC (VB)
ACCA (VB)
FIBAA (NĚM)

• Harvardově univerzitě
• Oxfordské univerzitě
• Univerzitě
v Cambridgi
• University College
London
• Stanfordově univerzitě

Individuální
přístup
Každý student má
svého osobního
• poradce při
přijímacím řízení
• studijního poradce
• konzultanta

Bakalář | Magistr | MBA | LL.M | Ph.D.
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University of New York in Prague
Londýnská 41, Praha 2
Tel.: 224 221 281
admissions@unyp.cz, www.unyp.cz

University of New York in Prague
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
institucemi z USA, Velké Británie
a Evropy. V současné době studuje
na UNYP více než 800 studentů
z více než 60 zemí světa a působí
zde více než 125 lektorů z více než
20 zemí světa.

MEZINÁRODNÍ CHARAKTER

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

VÝHODY STUDIA

■ USA, EU a UK akreditace
■ Americký vzdělávací model zaměřený

na rozvoj kritického myšlení a interaktivního učení
■ Získání dvojího diplomu
■ Pracovní stáže a výměnné studijní
pobyty
■ Kariérové poradenství
■ Student v centru našeho zájmu
■ Mezinárodní a multikulturní fakulty
a studentská rada
■ Zdarma sportovní zařízení / fitness
centrum
■ Hi-Tech prostředí
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STUDIJNÍ PROGRAMY
Americké bakalářské programy

Ve spolupráci se State University
of New York, Empire State College
Akreditace: Middle States Commission
on higher Education, USA,
MŠMT, CZ, BAC, UK
■ Obchodní administrace
(dvojí diplom)
■ Komunikace a masmédia
(dvojí diplom)
■ Mezinárodní ekonomické vztahy
(dvojí diplom)
■ Psychologie (dvojí diplom)
■ IT Management
■ Anglický jazyk a literatura

UNYP Evropské bakalářské
programy

Akreditace: MŠMT, CZ, IACBE,
USA, BAC, UK
■ Obchodní administrace
■ Finance
■ Marketing
IUBH School of Business
and Management (DE)
Akreditace: FIBAA, Germany
■ Online Marketing
■ Management cestovního ruchu

MBA programy

Akreditace: IACBE, USA, CAMBAS, CZ
■ MBA Management
■ MBA Marketing
■ MBA Projektový management
■ MBA Finance & Bankovnictví
■ MBA Podnikání

University of Greenwich

■ Magistr v oboru výuky cizích jazyků

Ph.D. program

University of Bolton
■ Ph.D. v oboru Inovací
(Publikování)

AKREDITACE A ČLENSTVÍ

Programy UNYP jsou akreditovány:
■ MŠMT - Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
■ IACBE - Mezinárodním shromážděním kolegia pro obchodní vzdělávání
(International Assembly for Collegiate
Business Education)
■ BAC - Britskou akreditační radou pro
nezávislé další a vyšší vzdělávání
(British Accreditation Council for
Independent Further and Higher
Education)
■ CAMBAS - Českou asociací MBA škol
■ FIBAA - Švýcarsko-německou akreditační agenturou
■ ACCA - Asociací autorizovaných
auditorů
UNYP je členem:
■ AACSB - Association to Advance
Collegiate School of Business
■ CEEMAN - Sdružení pro rozvoj
managementu ve střední a východní
Evropě (Central and East European
Management Development
Association)

Online MBA programy

■ MBA Řízení lidských zdrojů
■ MBA Informační technologie
■ MBA Management

Magisterské programy

University of Bolton
■ LL.M - Magistr v oboru práva
■ M.Sc v oboru Mezinárodní
management
La Salle University
■ M.A. v oboru Odborná
a byznys komunikace
IUBH School of Business
and Management (DE)
■ M.A. v oboru Management
dopravy a logistiky

www.unyp.cz
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Soukromá vysoká škola
ekonomických studií

Bc.
Již 25 let

vám otevíráme
dveře k úspěchu

Bc. STUDIUM

- Účetnictví
- Management organizací
- Mezinárodní ekonomika a právo v podnikání

Ing. STUDIUM

- Management firemních financí
- Strategický management
- Management v mezinárodním podnikání

Ing.
www.svses.cz
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Mezinárodní institut podnikatelství a práva, s.r.o. - Praha
Ve spolupráci se zahraničními univerzitami nabízí v akademickém roce 2015/2016
vysokoškolské studium právních a ekonomických oborů
Pro absolventy VOŠ je připravena mimořádná nabídka získání bakalářského vzdělání
ve zkráceném dvouletém studiu.
BAKALÁŘSKÉ STUDIUM
- 3leté studium v prezenční a kombinované formě, akademický titul Bc.:
■ obor PRÁVO ■ obor Účetnictví a finance podniku ■ obor Mezinárodní vztahy

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

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM
- 2leté studium v prezenční a kombinované formě, akademický titul Mgr.:
■ obor Právo a právní věda ■ obor Účetnictví a audit
Rigorózní řízení - po úspěšném vykonání rigorózní zkoušky udělí vysoká škola uchazeči
akademický titul doktor práv (ve zkratce „JUDr.“).
Doktorské studium v oboru OBCHODNÍ a FINANČNÍ PRÁVO
(akademický titul doktor; ve zkratce Ph.D.);
Jednoleté pomaturitní studium jazyků akreditované MŠMT anglický, německý, španělský, ruský
Centrum celoživotního vzdělávání nabízí akreditovaný kurz: Oceňování nemovitostí

■ Základy podnikání ■ Účetnictví ■ Daňová evidence ■ Daňový specialista

Moravská vysoká škola Olomouc
Bc. studijní program EKONOMIKA a MANAGEMENT
■ projektový systém výuky a individuální přístup
■ široké možnosti studia v zahraničí
■ podpora podnikavosti a propojení teorie s praxí
■ rozmanitý studentský život
■ moderní zázemí BEA centra Olomouc

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

Moravská vysoká škola Olomouc
BEA centrum Olomouc (tř. Kosmonautů 1)

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

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

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

Pilská 9
198 00 Praha 14 – Hostavice
Tel.: 281 932 013
731 411 370
Fax: 281 930 154
infovs@palestra.cz
www.palestra.cz
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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

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
Dny otevřených dveří: 11. 1., 16. 2., 16. 3., 14. 4.,
12. 5., 15. 6., 12. 7., 15. 8., 5. 9. 2016 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

Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D.
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Prague College
Polská 10, 120 00 Praha 2-Vinohrady
Tel.: 222 101 020 , Fax: 222 718 813
admissions@praguecollege.cz, www.praguecollege.cz
Prague College, britská vysoká škola v centru Prahy, nabízí studentům bakalářské a magisterské
programy v rámci fakult School of Business, School of Art & Design a School of IT & Computing.
Tyto mezinárodně uznávané britské tituly jsou udělovány ve spolupráci s britskou Teesside University, která byla zvolena ve Velké Británii
univerzitou roku (Times Higher Education).
PROČ STUDOVAT U NÁS?
■ kvalitní výuka pouze v anglickém jazyce ■ praktické studium, práce na reálných projektech ■ profesionální a zkušení lektoři ■ mezinárodní studijní prostředí ■ zajímaví hostující přednášející ■ moderní učebny vybavené kvalitní technikou ■ délka studia přizpůsobitelná
vašim potřebám (full-time, part-time, blended) ■ přátelská a osobní atmosféra
PŘÍPRAVNÉ PROGRAMY
Pro plynulý začátek studia v angličtině poskytuje Prague College tzv. přípravné programy, které jsou zaměřeny na zlepšení jazykových
(English for Higher Education) či profesních (Foundation Diploma) znalostí.
BAKALÁŘSKÉ PROGRAMY
Tříletý univerzitní program složený z dvouletého studia HND (Higher National Diploma) a navazujícího ročního studia bakalářského programu, zakončený udělením britského titulu BA či BSc. Velký důraz je kladen na získávání praktických znalostí, které může student ihned
uplatnit v rámci své profesní kariéry.
(Nabízené programy: BA (Hons) International 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. Studium poskytuje
širokou škálu potřebných teoretických a praktických zkušeností a zárověň strukturované manažerské vzdělání, které přispívá ke zvýšení hodnoty na trhu práce. (Nabízené programy:
MSc International Management, MSc Computing, MA Future Design, MA Fine Art)
Dny otevřených dveří: Každý den jsme tu pro Vás, proto nás neváhejte kdykoli kontaktovat!
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ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.
Na Karmeli 1457, 293 01 Mladá Boleslav
info@savs.cz
www.savs.cz
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 navazující 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. 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 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

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM (Ing.) – 2 roky (4 semestry)
■ Podniková ekonomika a řízení provozu
■ Globální podnikání a finanční řízení podniku
■ Globální podnikání a marketing
■ Globální podnikání a právo

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: 10.9. 2015, 22. 10. 2015, 14. 1. 2016, 13. 2. 2016, 10. 3. 2016, 16. 4. 2016,
19. 5. 2016, 16. 6. 2016, 25. 8. 2016. Přijímací řízení: 1. kolo 30. 4. 2016, 2. kolo 7. 8. 2016,
3. kolo 2. 9. 2016, 4. kolo 22. 9. 2016. Studenti jsou přijímáni bez přijímacích zkoušek.

1 + 1 = SLEVA 400 KČ

Přihlaste se ve dvou do přípravného
kurzu a oba dostanete slevu 400 Kč.

Sledujte akci na FB.com/kampomaturite
■
Vysoká
škola HUMANITAS

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
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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, vč. možnosti zastávat zde vedoucí pozice.
■ ŽURNALISTIKA
Absolvent/ka studia je připraven/a působit jako aktivní žurnalista s univerzálním všeobecným přehledem,
vybavený praktickými profesními a technickými dovednostmi. V průběhu studia je možná orientace na
sportovní žurnalistiku a mediální poradenství.
■ ARISTOLOGIE
Absolvent/ka studia je připraven/a působit v profesích vyžadujících znalost gastronomie v kulturních, historických a společenských souvislostech (např. gourmet vědec, 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 (PROBÍHÁ AKREDITACE K OTEVŘENÍ OD AK. ROKU 2016/17)
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, v redakční práci.
Pro uvedené obory se připravuje návazné magisterské studium.
Podrobné informace k přijímacímu řízení a termínech dnů otevřených dveří pro akademický rok 2016/2017
budou zveřejněny na webových stránkách fakulty www.huni.cz. Termín podání přihlášky: do konce února 2016
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Vysoká škola finanční a správní
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,

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
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.)
■ MBA – Master of Business Administration (Programy ve spolupráci se City University of Seattle)
■ MPA – Master of Public Administration (Program ve spolupráci s London South Bank University)
DOKTORSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM – PREZENČNÍ I KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA
■ Hospodářská politika a správa (obor – Finance)
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Kam po maturitě:

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

se hlásilo do pedagogických oborů (26 %), zdravotnických
(24,5 %) a ekonomických oborů (18 %).
Zdroj: Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávání v České
republice v roce 2013, www.msmt.cz

V roce 2013/2014 na 174 VOŠ studovalo 28,3 tis. studentů,
pravděpodobnost přijetí na VOŠ činila 84,5 %. Nejvíce studentů
■

Kompletní adresář včetně
nabízených oborů najdete na
www.VyssiOdborneSkoly.com.

Vyšší odborná škola ČUS

ŠKOLA, SE KTEROU
NAJDETE UPLATNĚNÍ
STUDIJNÍ OBOR:

MANAGEMENT SPORTU

Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6
Tel.: 233 017 351
233 017 315
737 218 595
vos.study@cuscz.cz
www.vos-cus.cz

Absolutorium: titul DiS.
Forma studia: denní a kombinovaná
Kritéria přijetí: bez přijímacích zkoušek,
podmínkou je ukončené středoškolské vzdělání
Roční školné:
23 000,- Kč denní/kombinované studium
Den otevřených dveří:
Pondělí až pátek od 9 do 15 hodin

Připravujeme studijní obor:

WELLNESS SPECIALISTA

Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová
Obor: LOGISTIKA A MANAGEMENT
Forma: denní

Počet přijímaných: 70

Délka studia: 3 roky

Roční školné: 3000 Kč

Habrmanova 1540
560 02 Česká Třebová

■ LOGISTIKA - Logistika řídí materiálový a informační tok od dodavatele surovin až
k prodeji hotového výrobku. Logistika znamená nalézat správná řešení pro nákup surovin,
pro řízení výroby a pro efektivní distribuci výrobků. Absolventi oboru se uplatňují ve
všech manažerských i výkonných funkcích firem zabývajících se výrobou a transportem
zboží. Součástí studia je čtyřměsíční praxe v podniku.

Tel.: 465 568 111

Obor: SOCIÁLNÍ PRÁCE

vda@vda.cz
www.vda.cz
Kontaktní osoba:
Ing. Aleš Stránský
ales.stransky@vda.cz

aha
p.cz
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Forma: denní

Počet přijímaných: 70

Délka studia: 3 roky

■ SOCIÁLNÍ PRÁCE - Absolvent je připraven k výkonu profese sociálního pracovníka
pro všechny oblasti sociální práce a poskytování sociálních služeb, které si kladou za cíl
pomáhat lidem při hledání řešení jejich problémů a udržovat nebo zlepšovat jejich
sociální postavení a vyhlídky ve společnosti.

Bližší informace na www.vda.cz

Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D.
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Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem
Obory vzdělávání od 1. 9. 2016 – pro absolventy SŠ s maturitou

TŘÍLETÉ VZDĚLÁVÁNÍ UKONČENÉ ABSOLUTORIEM
■ Diplomovaná dentální hygienistka – denní
■ Diplomovaný farmaceutický asistent – denní
■ Diplomovaný zdravotní laborant – denní,
kombinované

Palachova 35
Ústí nad Labem

■ Diplomovaný zubní technik – denní
■ Diplomovaná všeobecná sestra – denní
■ Diplomovaný zdravotnický záchranář – denní

Tel.: 475 211 276
studodd@szsvzs.cz

Termín podání přihlášek:
1. termín – do 31. května 2016
2. termín – do 10. srpna 2016
3. termín – do 16. září 2016

www.szsvzs.cz

Vyšší odborná škola restaurátorská v Písku
Restaurování památek
Výrazně individualizované, tříleté studium v oborech Restaurování a konzervování
nábytku a dřevořezby 8242N04 a Restaurování kovů 8242N01.
■ Vysoce kvalifikovaní pedagogové, držitelé restaurátorských licencí MK ČR.
■ Praxe v renomovaných institucích v ČR

i EU (UPM, NTM, NPÚ Praha).

Alšovo náměstí 75

■ Motivační stipendia a mzda studentům,

397 01 Písek

kteří během své praxe restaurují a konzervují
objekty určené do expozic muzeí a galerií.

Tel.: 728 731 629
skola@vosr.cz

■ Studující z celé ČR i ze zahraničí. Jedinečná

možnost vzdělání ve výjimečných oborech.

www.vosr.cz

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

Nad Rokoskou 111/7
182 00 Praha 8
Tel.: 284 680 880
725 196 038

OBORY STUDIA (DiS.)
Název oboru
Aplikace výpočetní techniky
Aplikace výpočetní techniky
Cestovní ruch
Cestovní ruch
Finanční poradenství
Finanční poradenství
Personální řízení
Personální řízení
Žurnalistika a nová média
Žurnalistika a nová média

Délka
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Forma
denní
kombinovaná
denní
kombinovaná
denní
kombinovaná
denní
kombinovaná
denní
kombinovaná

Dny otevřených dveří: 1. 12. 2015, 26. 1. 2016,
10. 5. 2016, 9. 6. 2016, dále dle individuální dohody

PB – Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s. r. o., vznikla již v roce 1992. Nově zrekonstruovaná budova
školy včetně nového vybavení se nachází v malebném prostředí Prahy 8. Škola je dobře dopravně dostupná. Jejími
hlavními partnery jsou ČSOB, a. s., VŠLG, a. s., HC Sparta Praha, a. s., CZECH NEWS CENTER, a. s., Městská část Praha 8,
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 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.

pbvos@pbvos.cz
studijni@pbvos.cz
www.pbvos.cz
www.akaz.cz

KDE BUDETE ZA PÁR LET VY?
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Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola
OBORY STUDIA PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017:
■ DIPLOMOVANÝ ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ

– denní a kombinovaná forma vzdělávání

■ DIPLOMOVANÝ NUTRIČNÍ TERAPEUT

– denní a kombinovaná forma vzdělávání

5. května 51
140 00 Praha 4

■ DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA

– denní a kombinovaná forma vzdělávání

Tel.: 244 105 001
Fax: 244 105 043
zdravotnickaskola@centrum.cz
studijni.oddeleni@centrum.cz
www.zdravotnicka
skola5kvetna.cz

Tříleté pomaturitní studium je zakončeno absolutoriem.
Den otevřených dveří: 16. 3. 2016 od 15.30 do 17.30 hod.
Školné: 3.000,- Kč/rok ve dvou splátkách.

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

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

DENNÍ STUDIUM:
■ DIPLOMOVANÝ ZUBNÍ TECHNIK
■ SYSTÉMOVÝ ADMINISTRÁTOR IT
■ MANAGEMENT SPORTOVNÍCH AKTIVIT
■ CESTOVNÍ RUCH
DENNÍ A KOMBINOVANÉ STUDIUM:
■ SOCIÁLNÍ PRÁCE
■ DIPLOMOVANÝ OČNÍ OPTIK
■ BEZPEČNOST OBYVATELSTVA
Přijímací zkoušky:
I. kolo: 28.6.2016, II. kolo: 25.8.2016
Den otevřených dveří: 21. 1. 2016 a 19. 3. 2016
Možnost ubytování v DM.
Bližší informace na: www.vosplzen.cz

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, p.o.
REGIONÁLNÍ POLITIKA ZEMĚDĚLSTVÍ A VENKOVA

Purkyňova 12
746 01 Opava
Tel.: 553 760 500
Fax: 553 760 510
info@zemedelka-opava.cz
www.zemedelka-opava.cz

aha
p.cz
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Denní forma studia
Bez přijímacího řízení
Přihlášky do 31. 5. 2016
Tuzemské i zahraniční stáže a praxe
Jediný obor v ČR zaměřený na podnikání na venkově
ZÍSKÁTE: ekonomické a právní znalosti ■ jazykové dovednosti
■ znalosti o ochraně krajiny, zemědělství, obnovitelných zdrojích a tvorbě projektů
Partneři: Slezská univerzita v Opavě ■ VŠB-TU v Ostravě
■ Ostravská univerzita ■ Mendelova univerzita v Brně
Možnost celodenního stravování ve školní jídelně a ubytování na domově mládeže. K dispozici je mnoho zájmových kroužků, např. jezdectví, sportovní, aranžování.
OBOR PŘIPRAVUJE ABSOLVENTY NA PRÁCI:
■ v podnicích zemědělské prvovýroby a navazujících odvětvích a službách
■ v soukromém podnikání v zemědělství, údržby venkovského prostoru a souvisejících odvětvích
■ v samosprávě obcí a v odborech vyšších správních a samosprávních celků (např. životního prostředí)
■ v podnicích zpracovatelského průmyslu
■ v ekologických a krajinářských institucích
■ v zemědělském poradenství.

Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D.
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Vyšší odborná škola zdravotnická
JIHLAVA

DIPLOMOVANÝ FARMACEUTICKÝ ASISTENT
denní forma vzdělávání
kombinovaná (dálková) forma vzdělávání
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.

www.farmeko.cz; farmeko@farmeko.cz
FARMEKO - VOŠ zdravotnická, Znojemská 76, Jihlava
tel.: 567 306 261; gsm: 739 387 973

CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc
Vzdělávací programy:
CHARITATIVNÍ A SOCIÁLNÍ PRÁCE
forma studia: denní i kombinovaná, 3 roky
SOCIÁLNÍ A HUMANITÁRNÍ PRÁCE
forma studia: denní, 3 roky

Soukromá vyšší odborná škola umění
a reklamy Orange Factory umožňuje
nadaným zájemcům tříleté studium:

Prostorového designu
Reklamní fotografie
Reklamní produkce
Reklamní grafiky
Gamedesignu
Animace

Nám. Republiky 3
779 00 Olomouc
Tel.: 585 209 020
585 209 025
skola@caritas-vos.cz
www.caritas-vos.cz

Česká zahradnická akademie Mělník
střední škola a vyšší odborná škola

Na Polabí 411
276 01 Mělník

www.orangefactory.cz
Info@orangefactory.cz
Pošepného nám. 2022, 148 00, Praha 4
tel: 272 921 332, 731 503 959 fax: 272 921 332

Tel.: 315 636 111
602 232 333
skola@zas-me.cz
www.zas-me.cz
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Termíny přijímacího řízení:
1. kolo: 1. – 3. 6. 2016
2. kolo (dodatečné): 30. – 31. 8. 2016
Uzávěrka přihlášek:
1. kolo: do 30. 4. 2016
2. kolo: do 31. 7. 2016
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.

Denní tříleté a dálkové čtyřleté studium
Vzdělávací program:
ZAHRADNÍ A KRAJINNÁ TVORBA
Dny otevřených dveří: 2. – 3. 10., 11. 11., 9. 12. 2015
(s vánoční prodejní výstavou), 15. – 16. 1., 10. 2., 9. 3,
27. 4. (s výstavou studentských projekčních prací)
a 11. 5. 2016
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. 2016
Přijímací řízení – denní forma: 22.6.2016, dálková forma: 23.6.2016 (2. kolo je pro obě formy 30. srpna 2016)
Kritéria pro přijetí: posouzení prospěchu
v posledním ročníku střední školy; v dálkové
formě navíc přezkoušení ze základních
odborných znalostí.

Metropolitní univerzita Praha
www.mup.cz
25.08.15 23:40
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Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
elektrotechnická Františka Křižíka, Praha

Vyšší odborná škola cestovního ruchu
a mezinárodního obchodního styku, Praha

Vzdělávací program:

PROČ STUDOVAT PRÁVĚ
NA TÉTO ŠKOLE?

26-41-N/02 SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA
Na Příkopě 16
110 00 Praha 1
Tel.: 224 094 459
kancelar@vosaspsekrizik.cz
www.vosaspsekrizik.cz

■ Tříleté denní studium je určeno maturantům ze všech typů středních škol.
■ Uchazeči, kteří získali maturitu na
elektrotechnické střední škole, mohou
nastoupit do vyššího ročníku.
■ Přijímací řízení probíhá až do konce
září 2015.
■ Absolventi nacházejí bezproblémové
uplatnění ve všech firmách, které jsou
činné v jakékoli oblasti elektrotechniky.

Vyšší odborná škola potravinářská, Kroměříž

Štěchovice 4176
767 54 Kroměříž
Kontaktní osoba:
Mgr. Ing. Michal Pospíšil
Tel./fax: 573 334 936
www.vospaspsm.cz

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM:
■ Chemie a technologie potravin s profilací:
Technologie mléka a mléčných výrobků
Forma studia: kombinovaná
Akreditovaný ve spolupráci s FT UTB Zlín
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 profilací:
Technologie a hygiena potravin,
Analýza potravin,
Zpracování mléka
Forma studia: denní i kombinovaná
Délka studia: 3 roky
Roční školné: 3 000 Kč

Vyšší odborná škola zdravotnická
a Střední zdravotnická škola, Praha

Letohradská 1
170 00 Praha 7
Tel.: 273 130 240
603 251 745
sekretariat@voscr.cz
www.voscr.cz

Hadovitá 1023/7
141 00 Praha 4
Tel.: 241 482 422
603 836 149
vosherecka@vosherecka.cz
www.vosherecka.cz
www.pidivadlo.cz

školní matrika

voszaszs@szspraha1.cz
www.szspraha1.cz

■ DIPLOMOVANÝ OČNÍ OPTIK

Salmovská 8
120 00 Praha 2

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

Tel.: 211 222 440

Přihlášky ke studiu odevzdat: do 31. 5. 2016
Roční školné: 3 000 Kč

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

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: 21. 1., 18. 2., 17. 3., 21. 4.,
19. 5., 16. 6., 21. 7., 18. 8. 2016
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

jabok@jabok.cz
www.jabok.cz

Absolvent se stává diplomovaným specialistou
v oboru sociální pedagogika (DiS.). Jabok spolupracuje s ETF UK na realizaci VŠ studijního oboru
Pastorační a sociální práce (Bc.). Studenti Jaboku
tedy budou moci na ETF UK požádat o uznání některých praktických předmětů. Vysokoškolský systém
studia, 600 hodin praxe během studia, praxe v ČR
i zahraničí, 2 cizí jazyky. Ubytování v budově školy.
Forma studia: denní a kombinovaná
Délka studia: 3 roky.
Školné: 3 500 Kč/semestr (denní studium)
PŘIHLÁŠKY: I. kolo: 1. 2.−22. 5. 2016, II. kolo:
15. 6.−15. 8. 2016. PŘIJÍMACÍ POHOVORY: I. kolo:
6. 6.−10. 6. 2016, II. kolo: 22. 8.−26. 8. 2016. DNY
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 10. 2. 2016 a 13. 4. 2016

Vyšší odborná škola sociální
a teologická – Dorkas, Olomouc
Vzdělávací program:
SOCIÁLNÍ A DIAKONICKÁ PRÁCE

Tříleté denní studium připravující k výkonu
profese sociálního pracovníka podle zákona
o sociálních službách.
■ Přijímací řízení probíhá formou

pohovoru na základě motivačního dopisu.

Blažejské náměstí 9
772 00 Olomouc

■ Možnost žádat o ubytování na studentské

Tel.: 585 208 813

■ Absolventi školy mají možnost získat

info@dorkas.cz
www.dorkas.cz
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■ PIDIVADLO (stálá školní scéna VOŠH)
Dramaturgie Pidivadla se skládá z absolventských
představení studentů a víkendových představení
pohádek pro děti.

Studijní obor:
SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A TEOLOGIE

■ DIPLOMOVANÝ ZDRAVOTNÍ LABORANT

Dny otevřených dveří: 16. 3. 2016 a 25. 4. 2016

■ HERECTVÍ S LOUTKOU
Hlavním oborem je herectví s loutkou ve všech
formách a stylech, které tento obor nabízí.
Pedagogy jsou známí loutkáři, například Hana
Zezulová, Karel Vostárek, Marie Míková nebo Alica
Dubská.

JABOK – Vyšší odborná škola
sociálně pedagogická a teologická, Praha

■ DIPLOMOVANÝ FARMACEUTICKÝ ASISTENT
■ DIPLOMOVANÝ ZUBNÍ TECHNIK

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

■ HERECTVÍ A MODEROVÁNÍ
Hlavním studijním oborem je herectví a moderování. Vyučují zde renomovaní čeští herci
a režiséři, například Jaromíra Mílová, Jaroslava
Tvrzníková, Tomáš Petřík, Kristýna Frejová, Ondřej
Pavelka, David Vejražka, Karel Kříž, Jiří Fréhar, Aleš
Bergman, Otakar Kosek, Martin Vokoun.

■ DIPLOMOVANÁ DENTÁLNÍ HYGIENISTKA

Alšovo nábřeží 6
110 00 Praha1
Tel.: 221 771 105

■ Znalost cizích jazyků je prioritou,
výběr z 39 jazyků
■ V celé budově je WI-FI, kreativní komunikace
přes internet ■ Školné za semestr 12 050,- Kč
■ V učebním plánu není matematika
■ Stáže a pobyty v zahraničí
■ Neotřelá a poutavá výuka s notebooky
■ Možnost individuálního vzdělávacího plánu
■ Získání Diplomu v AJ, Europassu
■ Mladé vedení školy s porozuměním pro
studenty

Vyšší odborná škola herecká, s.r.o.

3leté - denní vyšší odborné vzdělání
zakončené absolutoriem
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koleji, která je součástí školní budovy.

v návazném zkráceném studiu na
Evangelické teologické fakultě UK titul Bc.
■ Den otevřených dveří: 18. března 2016
■ Termín pro zaslání přihlášky do 1. kola
přijímacího řízení: do 31. května 2016

www.mup.cz
25.08.15 23:40
18.12.12 9:54
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Střední zdravotnická škola
a Vyšší odborná škola zdravotnická Kolín

VOŠ, SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu,
Varnsdorf, příspěvková organizace

POSKYTUJE VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU

DIPLOMOVANÝ
FARMACEUTICKÝ
ASISTENT
Karoliny Světlé 135
280 50 Kolín
Tel.: 321 720 236
sekretariat@zdravotka.cz
www.zdravotka.cz

Denní tříletá forma, ukončená
absolutoriem, absolvent získá titul DiS.
Poplatek: 3 000,- Kč/rok
Škola poskytuje ubytování
(700,-Kč/měsíc)
Den otevřených dveří: 7. 3. 2016,
12 – 16 hodin – jinak dle dohody

Vyšší odborná škola pedagogická
a Střední pedagogická škola, Litomyšl

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

Tel.: sekretariát
387 438 677
studijní oddělení
387 013 140
sekret@ssvos.cz
www.ssvos.cz

Tel.: 412 315 011
778 538 686
j.nagyova@skolavdf.cz
www.skolavdf.cz

Vyšší odborná škola
a Střední průmyslová škola, Volyně
Vzdělávací programy:

Resslova 440
387 01 Volyně

Termíny uzávěrky přihlášek:
do 23. 10. 2015 – další kolo

Tel. 383 372 817
383 457 010

Termíny přijímacího řízení:
27. 10. 2015

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

Střední škola obchodu, služeb a podnikání
a Vyšší odborná škola

Kněžskodvorská 33/A
České Budějovice

Bratislavská 2166
407 47 Varnsdorf

NABÍZÍ:
Obory vzdělávání VOŠ
zakončené absolutoriem:
■ OBCHODNÍ PODNIKÁNÍ
- denní studium
■ VEŘEJNÁ SPRÁVA
- denní a dálkové studium
■ PRÁVNÍ ASISTENCE
- denní studium
Termín pro odeslání přihlášek je
30. května 2016.
Dny otevřených dveří 19. 2. 2016
a 8. 4. 2016 od 8:00 do 16:00 hod.

ŠKOLA PRO STUDENTY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
V ŽIVOTĚ NĚCO DOKÁZAT
OBORY VOŠ – tříleté denní i dálkové,
školné od 2 500 - 4 000 Kč/rok
■ Veřejnosprávní činnosti
■ Informační technologie
■ Výroba, přenos a užití elektrické energie
■ Počítačová grafika v technických oborech
■ Cestovní ruch
OBORY VOŠ – tříleté denní,
školné od 2 500 – 3000 Kč/rok
■ Strojírenství s využitím CAD/CAM technologií
■ Bezpečnostně právní činnosti
Přijímací řízení: 1. kolo – v úterý 28. 6. 2016
– uzávěrka přihlášek 31. 5. 2016; 2. kolo – ve čtvrtek
25. 8. 2016 – uzávěrka přihlášek 31. 7. 2016
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 20. 11. 2015
a 22. 01. 2016 nebo kdykoliv po domluvě

TVORBA NÁBYTKU A DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE
denní forma 3 roky, dálková forma 4 roky
Zaměření po prvním roce společného studia:
1. Tvorba nábytku a navrhování interiérů
2. Dřevěné konstrukce a dřevostavby
Možnost souběžného externě distančního
studia bakalářského programu TU Zvolen
„Konstrukce dřevěných staveb a nábytku“.
NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍ OBJEKTY
denní forma – 3 roky
Roční školné 3 000,- Kč.
Ubytování je součástí školy a stravování je
smluvně zajištěno pro všechny studenty.
Uzávěrka přihlášek: 1. kolo 31. května 2016,
2. kolo 15. srpna 2016

Vyšší odborná škola živnostenská Přerov, s.r.o.
MODERNÍ ŠKOLA
S DLOUHOLETOU TRADICÍ
Palackého 1380/19
750 02 Přerov I – Město
Tel./fax: 581 218 018
724 080 017
vosz@sszprerov.cz
www.sszprerov.cz
www.zivka.cz

DENNÍ VZDĚLÁVÁNÍ:
■ Bezpečnost práce a krizové řízení
■ Finanční řízení
■ Marketing
DÁLKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ:
■ Sociálně právní činnost
■ Marketing
Hodnocení ČŠI nadprůměrné
Možnost zahraničních stáží (ERASMUS+)
Stipendia a odměny nejlepším studentům
BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

Vyšší odborná škola, Střední škola,
Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí
26-41-N/01 – ELEKTROTECHNIKA –
Mechatronické systémy

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

■ NEJVĚTŠÍ
■ NEJLEPŠÍ ■ STAHUJ

tři zaměření po 1. roce společného studia

■ MECHATRONIKA
■ INFORMAČNÍ A ŘÍDICÍ TECHNIKA
■ AUTOMATIZACE V ENERGETICE
Budějovická 421
391 02 Sezimovo Ústí
Tel.: 381 407 111
381 407 201
cop@copsu.cz
www.copsu.cz

KDE BUDETE ZA PÁR LET VY?
KPM26_VOS.indd 50
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3 roky v denní a nově i kombinované formě
■ Chceš najít uplatnění v oblastech elektrotechniky, energetiky, strojírenství, automatizace či
IT? ■ Chceš získat praxi během studia? ■ Chceš
studovat v moderně vybavených laboratořích?
■ Chceš získat dobré postavení na trhu práce?
■ Chceš se naučit používat počítače k řešení
problémů? ■ Znáš výhody kreditního systému?
■ Chceš případně pokračovat na VŠ?
Přijď se podívat každou středu 8–16h.

Metropolitní univerzita Praha
www.mup.cz
25.08.15 23:40
18.12.12 9:54
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JŠ

Kam po maturitě:

na jazykové
pomaturitní
studium

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

USNADNĚTE SI CESTU DO ZAHRANIČÍ,
PŘÍPRAVU NA MATURITU, PŘIJÍMAČKY
NEBO JAZYKOVÉ ZKOUŠKY
S NAŠIMI SLOVNÍKY. CELOU NABÍDKU
AKTUÁLNÍCH SLEV NAJDETE NA
WWW.KAMPOMATURITE.CZ/
KNIHY-VE-VELKE-SLEVE/

Italsko-český slovník (LEDA)
Cena: 489 Kč (běžná cena 599 Kč)
Rusko-český / česko-ruský slovník (LEDA)
Cena: 787 Kč (běžná cena 899 Kč)
Španělsko-český a česko-španělský slovník (LEDA)
Cena: 629 Kč (běžná cena 790 Kč)
Francouzsko - český česko - francouzský slovník (LEDA)
Cena: 613 Kč (běžná cena 790 Kč
Japonsko - český slovník (LEDA)
Cena: 519 Kč (běžná cena 699 Kč)
Čínsko-český a česko-čínský slovník (LEDA)
Cena: 605 Kč (běžná cena 899 Kč)
Italsko-český a česko-italský slovník (LEDA)
Cena: 402 Kč (běžná cena 599 Kč)
Německo-český česko-německý kapesní slovník
(LINGEA)
Cena: 109 Kč (běžná cena 159 Kč)
Španělsko-český a česko-španělský kapesní slovník
(LINGEA)
Cena: 109 Kč (běžná cena 250 Kč)
Velký německo-český slovník - 2 svazky A/L,M/Ž
(LEDA)
Cena: 798 Kč (běžná cena 1 190 Kč)
Česko-portugalský slovník (LEDA)
Cena: 624 Kč (běžná cena 799 Kč)
Francouzsko-český česko-francouzský praktický
slovník (LINGEA)
Cena: 355 Kč (běžná cena 390 Kč)
Nizozemsko-český slovník (LEDA)
Cena: 599 Kč (běžná cena 949 Kč)

JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM SJZ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
VYUČUJEME 25 CIZÍCH JAZYKŮ VČETNĚ ČEŠTINY PRO CIZINCE
■ v centru Prahy blízko Václavského náměstí
■ vyučují pouze aprobovaní učitelé
Školská 15
116 72 Praha 1
Tel.: sekretariát
222 232 236
jazykové oddělení
222 232 237
222 231 338
sekretariat@sjs.cz
www.sjs.cz
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■ KURZY PRO VEŘEJNOST
■ POMATURITNÍ STUDIUM
■ KURZY V PODNICÍCH
■ STÁTNÍ A MEZINÁRODNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY
■ OSVĚDČENÍ O ZÁKLADNÍ ZNALOSTI JAZYKA
■ ZKOUŠKA A1 PRO TRVALÝ POBYT CIZINCŮ

Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D.
KPM26_jazyky.indd 51
9091_MUP_Kampan_absolventi-inz-200x17-v2.indd 2
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52 jazyky a studium v zahraničí

MATURITA
Z JAZYKŮ?
S NÁMI TO DÁTE
■ Online videokurzy k maturitě z AJ
■ Rychlokurzy a testy Hravě
online
■ Učebnice, slovníky, CD v našem
e-shopu
■ Maturitní otázky a další
materiály na Seminarky.cz
■ Vzorové a ostré testy CERMAT
ke státní maturitě ke stažení

KDE BUDETE ZA PÁR LET VY?
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VOŠ

jazykové, pracovní
a au pair pobyty v zahraničí

Po maturitě

vám svět bude ležet u nohou!
Jazykové pobyty

pro začátečníky i pokročilé
VOŠ i univerzity
krátkodobé i dlouhodobé

aha
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Pracovní pobyty

krátkodobé i dlouhodobé
Evropa, USA, Kanada,
Austrálie i Nový Zéland
gastronomie, hotelnictví,
stáže, kempy

Au pair pobyty
Evropa i USA
péče o děti a domácnost
ubytování a strava ZDARMA
možnost kombinovat se studiem

Bc. | Mgr. | www.jazykovepobyty.cz
Ing. | PhDr. | Ph.D. www.pracovnipobyty.cz
www.mup.cz
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ORDER YOUR
CATALOGUE FOR
FREE
Objednejte si svůj
katalog na
www.ef.com

STUDIUM
JAZYKŮ V
ZAHRANIČÍ
www.ef.com

EF je světovou jedničkou mezi jazykovými školami. S námi budete
studovat nejen nejlepší kury, ale také
získáte mnoho zkušeností. Naším
cílem je Váš jazykový úspěch!

Kde nás najdete?
EF Education First s.r.o.
Vodičkova 26
110 00 Praha 1
Tel: 296 333 810
email: ef.czech@ef.com

Proč zrovna EF?
• jsme mezinárodní - na školách
je minium českých studentů
• jsme ve všech atraktivních světových
destinacích
• naše zkušenost s jazykovými
pobyty je téméř 50 let
• jsme akreditovaní - provádíme
pravidelně inspekce kvality výuky

Jaké kurzy s námi můžete absolvovat?
• Juniorské kurzy pro studenty
od 13 do 16 let
• Krákodobé jazykové kurzy
od 16 let a od 2 týdnů
• Akademické programy od 16 let příprava na univerzitu, pracovní stáž

International Language Centers
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Svět

Tě POTŘEBUJE !
I Management ICT projektů
I Informační technologie
I Ekonomie a management

w w w. u n i c o r n c o l l e g e . c z
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