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Vysoká
škola
ekonomická
v Praze

FAKULTA FINANCÍ
A ÚČETNICTVÍ

FAKULTA MEZINÁRODNÍCH
VZTAHŮ

FAKULTA PODNIKOHOSPODÁŘSKÁ

Den otevřených dveří fakulty: 24.1.2020

Den otevřených dveří fakulty: 18.1.2020

Den otevřených dveří fakulty: 31.1.2020

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

● Bankovnictví a pojišťovnictví
● Finance
● Účetnictví a finanční řízení podniku
● Vzdělávání ve financích a účetnictví
● Zdanění a daňová politika

● Cestovní ruch
● Manažer obchodu (kombinovaná forma)
● Mezinárodní obchod
● Mezinárodní studia a diplomacie
● Bachelor of International and
Diplomatic Studies
● Bachelor of International Business

● Arts Management
● Podniková ekonomika a management
● Bachelor of Business Administration

http://ffu.vse.cz

http://fmv.vse.cz

http://fph.vse.cz

FAKULTA INFORMATIKY
A STATISTIKY

NÁRODOHOSPODÁŘSKÁ
FAKULTA

FAKULTA
MANAGEMENTU

Den otevřených dveří fakulty: 17.1.2020

Den otevřených dveří fakulty: 10.1.2020

Den otevřených dveří fakulty: 29.1.2020 a 4.4.2020

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

● Aplikovaná informatika
● Informační média a služby
● Matematické metody v ekonomii
● Multimédia v ekonomické praxi

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

● Management

http://fis.vse.cz

http://nf.vse.cz

http://fm.vse.cz

Vysoká škola ekonomická v Praze ● nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 ● Telefon: 224 095 111
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Vážení studenti,
na ekonomické fakulty se každoročně hlásí přes 20 % všech uchazečů
z České republiky. Pokud uvažujete
o studiu ekonomických oborů, právě
jim věnujeme lednové číslo – přečtěte
si, co o svých fakultách říkají děkani,
jaká je šance na přijetí, a co můžete čekat u přijímaček v roce 2020. Najdete
zde prezentace 23 ekonomicky
zaměřených škol a fakult (5 textových
prezentací označených symbolem
a 18 prezentací plošných a PR článků).
Pokud vás zajímají i jiné obory,
doporučujeme vám ke stažení naše
e-booky Jak se dostat na medicínu,
práva, psychologii nebo Policejní
akademii ČR. Aktualizovali jsme je pro
rok 2020, najdete v nich vzorové testy,
obsah přijímacích zkoušek i tipy pro
přípravu. Stahujte je zdarma na

www.KamPoMaturite.cz/e-booky.
Do časopisu se nevejde všechno
– plné znění článků, cvičné testy
a spoustu dalšího prohlížejte na
www.KamPoMaturite.cz,
www.VysokeSkoly.com
a www.Seminarky.cz.
Lednové číslo tradičně obsahuje
nejvíc prezentací vysokých, vyšších
odborných i jazykových škol.
Zorientujte se v mapě vysokých škol
na prostřední dvojstraně, prezentace
vyšších odborných škol hledejte na
str. 78, jazykové školy na str. 85.

Přejeme vám úspěšný start
v novém roce.

Jiří Kadlec,
šéfredaktor, poradce ve vzdělávání

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
Petra Roubalová, DiS. – poradce ve vzdělávání
Mgr. Ivana Zaoralová – poradce ve vzdělávání
Ing. Zuzana Večerková – poradce ve vzdělávání
Mgr. Michaela Röschová – odborný poradce
Mgr. Vladislav Šolc – odborný poradce
Jitka Nováková – DTP, sazba
Veronika Vargová – adresáře škol

INZERCE:
Mgr. Marek Sochor
reklama@KamPoMaturite.cz
Další čísla vycházejí v dubnu a v září.
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AKTUALIZOVANÉ E-BOOKY
PRO ROK 2020

■ Medicína, právo, psychologie,

ekonomie a další ■ Stahujte zdarma na
www.KamPoMaturite.cz/e-booky

KDY VYSOKÉ ŠKOLY POŘÁDAJÍ
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ?

Najděte termín na www.VysokeSkoly.
com/kalendar-akci-1/ nebo na str. 18.

V lednu 2020 zahajujeme přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na
psychologii, medicínu a OSP/TSP MU.

NOVÉ UČEBNICE
V NAŠEM E-SHOPU

Objednávejte na www.KamPoMaturite.cz

■ Modelové otázky z biologie/fyziky/
chemie pro PZ na 2. lékařskou fakultu
UK (Karolinum) ■ Nová MATEMATIKA
v kostce (a další knihy z téže řady,
Fragment) ■ Modelové otázky pro
přijímací zkoušky z fyziky, chemie
a biologie (UPOL) ■

CO VÁS ČEKÁ V ZIMĚ
BŘEZEN

LEDEN
Dny otevřených
dveří VŠ, termíny
najdete na str. 18
Zahájení přípravných
kurzů (informace
str. 16

TIP!

ÚNOR
Uzávěrka podání
přihlášky velké části
veřejných VŠ

Uzávěrka podání
přihlášky dalších VŠ
Předání seznamu
literárních děl k maturitě
MŠMT kritéria
hodnocení společné
části maturity

Časopis si můžete zdarma stáhnout a prolistovat na
www.Casopis.KamPoMaturite.cz

kam po maturitě 5

Sleva na objednávky
Zadejte v košíku
do pole agenta kód

AE080
a získejte
slevu 10 %

NEJVĚTŠÍ E-SHOP S UČEBNICEMI K MATURITĚ A PŘIJÍMAČKÁM
Z čeho se budu učit na přijímačky

Z čeho se budu učit na maturitu

MEDICÍNA Modelové otázky
k přijímacím zkouškám na 1. lékařskou
fakultu UK (1. LF UK)

Maturita AJ, MAT, ČJ
(Didaktis)

PSYCHOLOGIE Psychologie – Jak se
dostat na vysokou – skripta (AMOS)
EKONOMICKÉ FAKULTY
Přijímací zkoušky z matematiky
na VŠE – skripta (AMOS)

Nahrávky a kontrola
řešení testů ONLINE
ISBN 978-80-7358-308-8

ISBN 978-80-7358-294-4

9 788073 583088

9 788073 582944

Upozorňujeme vás,
že kopírování
a rozšiřování kopií této
knihy nebo jejích částí
(a to i pro vzdělávací účely)
bez svolení majitele
práv je nezákonné
a může být trestné.

ANGLIČTINA
Příprava na státní maturitu
– Angličtina (Fragment)

ZSV
Příprava na Národní srovnávací zkoušky

Teoretická výkladová část
Více než 400 úloh

Vhodné i jako příprava na maturitu
Rady a tipy na zlepšení výsledku

www.scio.cz/nsz

Oﬁciální průvodce přípravou na test
Základy společenských věd Scio na VŠ

aktualizovan
é
vydání

MATURITA
2019–2020

Z ANGLICKÉHO
JAZYKA

MATURITA

Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY

Z ANGLICKÉHO JAZYKA

2019–2020

Z ČESKÉHO JAZYKA
A LITERATURY

Komplexní příprava na didaktický test z matematiky ve formě
cvičných didaktických testů s komentovaným řešením a přípravné
sbírky úloh dle tematických celků s nápovědou a klíčem

náhledy obálek po zakoupení
fotek

Upozorňujeme vás,
že kopírování
a rozšiřování kopií této
knihy nebo jejích částí
(a to i pro vzdělávací účely)
bez svolení majitele
práv je nezákonné
a může být trestné.

Nahrávky a kontrola
řešení testů ONLINE
WWW.DIDAKTIS.CZ

Komplexní příprava na didaktický test,
písemnou práci i ústní zkoušku s nápovědou,
řešením a vyhodnocením

ISBN 978-80-7358-308-8

Z ANGLICKÉHO
JAZYKA

WWW.DIDAKTIS.CZ

Komplexní příprava na didaktický test,
písemnou práci i ústní zkoušku s nápovědou,
komentovaným řešením a hodnocením

ISBN 978-80-7358-294-4

2019–2020

Upozorňujeme vás,
že kopírování
a rozšiřování kopií této
knihy nebo jejích částí
(a to i pro vzdělávací účely)
bez svolení majitele
práv je nezákonné
a může být trestné.

Publikace Maturita 2018 z českého jazyka a literatury odpovídá nárokům katalogu
požadavků platného od školního roku 2017/2018 a obsahuje tyto části:

Příprava na didaktický test
Přípravné testové úlohy s nápovědou ke všem devíti oblastem definovaným v katalogu
Pět cvičných didaktických testů s bodovým hodnocením a odkazy na oblasti stanovené
v katalogu, díky nimž můžete zjistit, co konkrétně vám činí potíže
• Celkem více než 250 testových úloh
• Zohlednění seznamu autorů literárních děl, literárních žánrů, směrů a hnutí,
jež se mohou objevit v úlohách maturitního testu
• Záznamové archy k cvičným testům ke stažení na www.didaktis.cz

•
•

Příprava na písemnou práci
• Podrobné informace o hodnocení písemných prací
• Informace a tipy k často zadávaným slohovým útvarům
• Ukázkové písemné práce s komentářem – kontrast zdařilého a méně zdařilého
zpracování téhož tématu pro lepší pochopení způsobu hodnocení
• Dvanáct cvičných zadání písemných prací

K přípravě na státní maturitní zkoušku
můžete využít také tyto publikace:

9 788073 582944

náhledy obálek po zakoupení
fotek

ISBN 978-80-7358-307-1

MATURITA

Příprava na ústní zkoušku
• Návod na analýzu uměleckého i neuměleckého textu
• Tři pracovní listy se vzorovou analýzou textů
• Pět cvičných pracovních listů
Řešení úloh

Komplexní příprava na didaktický test,
písemnou práci i ústní zkoušku s nápovědou,
řešením a vyhodnocením

9 788073 583071

Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY

Z ANGLICKÉHO JAZYKA

2019–2020

2019–2020

Z ČESKÉHO JAZYKA
A LITERATURY

Příprava na písemnou práci
• Podrobné informace o hodnocení písemných prací
• Informace a tipy k často zadávaným slohovým útvarům
• Ukázkové písemné práce s komentářem – kontrast zdařilého a méně zdařilého
zpracování téhož tématu pro lepší pochopení způsobu hodnocení
• Dvanáct cvičných zadání písemných prací

MATURITA

MATURITA

Publikaci Maturita 2018 z českého jazyka a literatury, jež navazuje na úspěšnou řadu
těchto titulů z minulých let, využijí jak žáci středních škol při domácí přípravě k maturitní
zkoušce, tak učitelé v hodinách češtiny. Popularitu si titul získal pro svou kvalitu,
komplexnost a přehlednost.
Publikace Maturita 2018 z českého jazyka a literatury odpovídá nárokům katalogu
požadavků platného od školního roku 2017/2018 a obsahuje tyto části:

Příprava na didaktický test
Přípravné testové úlohy s nápovědou ke všem devíti oblastem definovaným v katalogu
Pět cvičných didaktických testů s bodovým hodnocením a odkazy na oblasti stanovené
v katalogu, díky nimž můžete zjistit, co konkrétně vám činí potíže
• Celkem více než 250 testových úloh
• Zohlednění seznamu autorů literárních děl, literárních žánrů, směrů a hnutí,
jež se mohou objevit v úlohách maturitního testu
• Záznamové archy k cvičným testům ke stažení na www.didaktis.cz

•
•

2019–2020

Publikaci Maturita 2018 z českého jazyka a literatury, jež navazuje na úspěšnou řadu
těchto titulů z minulých let, využijí jak žáci středních škol při domácí přípravě k maturitní
zkoušce, tak učitelé v hodinách češtiny. Popularitu si titul získal pro svou kvalitu,
komplexnost a přehlednost.

2019–2020
Řešení úloh

Upozorňujeme vás,
že kopírování
a rozšiřování kopií této
knihy nebo jejích částí
(a to i pro vzdělávací účely)
bez svolení majitele
práv je nezákonné
a může být trestné.

Dodělat texty
Cílem publikace Maturita 2018 z českého jazyka a literatury je důkladně vás připravit
ke společné části maturity. Oceníte na ní zejména komplexní a velmi kvalitně zpracované
podklady ke všem třem částem maturitní zkoušky – k didaktickému testu, písemné práci
a ústní zkoušce. Kromě toho zde naleznete také užitečné tipy, rady a doporučení, které
vám ostrou maturitu ještě více usnadní. Knihu využije každý, kdo chce u maturity z českého
jazyka a literatury uspět.

MATURITA
K přípravě na státní maturitní zkoušku
můžete využít také tyto publikace:

Upozorňujeme vás,
že kopírování
a rozšiřování kopií této
knihy nebo jejích částí
(a to i pro vzdělávací účely)
bez svolení majitele
práv je nezákonné
a může být trestné.

Cílem publikace Maturita 2018 z českého jazyka a literatury je důkladně vás připravit
ke společné části maturity. Oceníte na ní zejména komplexní a velmi kvalitně zpracované
podklady ke všem třem částem maturitní zkoušky – k didaktickému testu, písemné práci
a ústní zkoušce. Kromě toho zde naleznete také užitečné tipy, rady a doporučení, které
vám ostrou maturitu ještě více usnadní. Knihu využije každý, kdo chce u maturity z českého
jazyka a literatury uspět.

MATURITA
Příprava na ústní zkoušku
• Návod na analýzu uměleckého i neuměleckého textu
• Tři pracovní listy se vzorovou analýzou textů
• Pět cvičných pracovních listů

Příprava na ústní zkoušku
• Návod na analýzu uměleckého i neuměleckého textu
• Tři pracovní listy se vzorovou analýzou textů
• Pět cvičných pracovních listů

K přípravě na státní maturitní zkoušku
můžete využít také tyto publikace:

K přípravě na státní maturitní zkoušku
můžete využít také tyto publikace:
Cílem publikace Maturita 2018 z českého jazyka a literatury je důkladně vás připravit
ke společné části maturity. Oceníte na ní zejména komplexní a velmi kvalitně zpracované
podklady ke všem třem částem maturitní zkoušky – k didaktickému testu, písemné práci
a ústní zkoušce. Kromě toho zde naleznete také užitečné tipy, rady a doporučení, které
vám ostrou maturitu ještě více usnadní. Knihu využije každý, kdo chce u maturity z českého
jazyka a literatury uspět.
Publikaci Maturita 2018 z českého jazyka a literatury, jež navazuje na úspěšnou řadu
těchto titulů z minulých let, využijí jak žáci středních škol při domácí přípravě k maturitní
zkoušce, tak učitelé v hodinách češtiny. Popularitu si titul získal pro svou kvalitu,
komplexnost a přehlednost.
Publikace Maturita 2018 z českého jazyka a literatury odpovídá nárokům katalogu
požadavků platného od školního roku 2017/2018 a obsahuje tyto části:
Příprava na didaktický test
Přípravné testové úlohy s nápovědou ke všem devíti oblastem definovaným v katalogu
Pět cvičných didaktických testů s bodovým hodnocením a odkazy na oblasti stanovené
v katalogu, díky nimž můžete zjistit, co konkrétně vám činí potíže
• Celkem více než 250 testových úloh
• Zohlednění seznamu autorů literárních děl, literárních žánrů, směrů a hnutí,
jež se mohou objevit v úlohách maturitního testu
• Záznamové archy k cvičným testům ke stažení na www.didaktis.cz

•
•

Příprava na písemnou práci
• Podrobné informace o hodnocení písemných prací
• Informace a tipy k často zadávaným slohovým útvarům
• Ukázkové písemné práce s komentářem – kontrast zdařilého a méně zdařilého
zpracování téhož tématu pro lepší pochopení způsobu hodnocení
• Dvanáct cvičných zadání písemných prací

www.scio.cz, s.r.o.
Pobřežní 34
186 00 Praha 8

Příprava na písemnou práci
• Podrobné informace o hodnocení písemných prací
• Informace a tipy k často zadávaným slohovým útvarům
• Ukázkové písemné práce s komentářem – kontrast zdařilého a méně zdařilého
zpracování téhož tématu pro lepší pochopení způsobu hodnocení
• Dvanáct cvičných zadání písemných prací

Řešení úloh

Příprava na ústní zkoušku
• Návod na analýzu uměleckého i neuměleckého textu
• Tři pracovní listy se vzorovou analýzou textů
• Pět cvičných pracovních listů

CVIČEBNICE

2019–2020

Z MATEMATIKY

9 788073 583088

Tipy a doporučení pro přípravu

Publikace Maturita 2018 z českého jazyka a literatury odpovídá nárokům katalogu
požadavků platného od školního roku 2017/2018 a obsahuje tyto části:

Příprava na didaktický test
Přípravné testové úlohy s nápovědou ke všem devíti oblastem definovaným v katalogu
Pět cvičných didaktických testů s bodovým hodnocením a odkazy na oblasti stanovené
v katalogu, díky nimž můžete zjistit, co konkrétně vám činí potíže
• Celkem více než 250 testových úloh
• Zohlednění seznamu autorů literárních děl, literárních žánrů, směrů a hnutí,
jež se mohou objevit v úlohách maturitního testu
• Záznamové archy k cvičným testům ke stažení na www.didaktis.cz

•
•

2019–2020

2019–2020
MATURITA

Řešení všech úloh
• Klíč k testovým úlohám s nápovědou k řešení
• Vzorové řešení tří cvičných didaktických testů s podrobným komentářem

MATURITA

MATURITA

Z MATEMATIKY

Praktická doporučení ke zvládnutí didaktického testu
Dostatek materiálu k procvičení
Více než 235 úloh ve sbírkové části pokrývajících všech 9 tematických celků
Na konci každého tematického celku jsou zařazeny úlohy zohledňující katalog
požadavků pro zkoušku ze středoškolské matematiky Matematika+
• Pět cvičných didaktických testů
• Záznamové archy k cvičným testům ke stažení na www.didaktis.cz

•
•

Řešení úloh

Cvičebnice ZSV Scio

SPOLEČENSKÉ VĚDY Základy
společenských věd (Eurolex)

Publikaci Maturita 2018 z českého jazyka a literatury, jež navazuje na úspěšnou řadu
těchto titulů z minulých let, využijí jak žáci středních škol při domácí přípravě k maturitní
zkoušce, tak učitelé v hodinách češtiny. Popularitu si titul získal pro svou kvalitu,
komplexnost a přehlednost.

Publikaci Maturita 2019–2020 z matematiky, jež navazuje na úspěšnou řadu těchto titulů
z minulých let, využijí žáci středních škol jak při domácí přípravě k maturitní zkoušce, tak
při práci s vyučujícím v hodinách matematiky.
Publikace Maturita 2019–2020 z matematiky odpovídá nárokům Katalogu požadavků
zkoušek společné části maturitní zkoušky platného od školního roku 2015/2016
a obsahuje:

K přípravě na státní maturitní zkoušku
můžete využít také tyto publikace:

BIOLOGIE / CHEMIE / FYZIKA
Modelové otázky pro přijímací
zkoušky 2. LF UK (Karolinum)
PRÁVA SCIO NSZ Cvičebnice OSP
a Cvičebnice ZSV (SCIO)

Dodělat texty
Cílem publikace Maturita 2018 z českého jazyka a literatury je důkladně vás připravit
ke společné části maturity. Oceníte na ní zejména komplexní a velmi kvalitně zpracované
podklady ke všem třem částem maturitní zkoušky – k didaktickému testu, písemné práci
a ústní zkoušce. Kromě toho zde naleznete také užitečné tipy, rady a doporučení, které
vám ostrou maturitu ještě více usnadní. Knihu využije každý, kdo chce u maturity z českého
jazyka a literatury uspět.

Cílem publikace Maturita 2019–2020 z matematiky je důkladně vás připravit ke společné
části maturity tvořené didaktickým testem. Oceníte na ní zejména 5 cvičných didaktických
testů a více než 235 úloh k procvičení všech tematických celků s užitečnými radami,
tipy a doporučeními, které vám ostrou maturitu ještě více usnadní. Samozřejmostí jsou
řešení úloh. Věříme, že knihu využije každý, kdo chce u maturity z matematiky uspět
a vyžaduje proto kvalitní a komplexní přípravu.

Komplexní příprava na didaktický test,
písemnou práci i ústní zkoušku s nápovědou,
komentovaným řešením a hodnocením

NĚMČINA
Němčina – maturitní
témata (VYUKA)

ČTENÁŘSKÉ DENÍKY A MATURITNÍ
TÉMATA stahujte na www.Seminarky.cz
9000 prací zdarma

Stovky dalších knih skladem
přijímačky na SŠ, jazykové učebnice,
slovníky. Objednávejte na:

ZDARMA PRO VÁS E-booky Jak se dostat
na nejžádanější obory – psychologie,
medicína, právo, jak zvládnout TSP OSP
a další – stahujte zdarma na
www.KamPoMaturite.cz/e-booky/
AMOS – KamPoMaturite.cz, s.r.o. Dukelských hrdinů 21, Praha 7, 606 411 115, info@kampomaturite.cz
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Jak neskončit pod čarou
Manuál přijímacího řízení na VŠ ve 4 bodech

1. VÝBĚR ŠKOLY
Nemáte vybráno? Nebojte se, nejste
sami. Ale teď už to opravdu hoří, takže
k věci:
■ MATEMATIKA. Klíčový bod pro
rozhodnutí čistě humanitní a ostatní.
Opravdu to nedáte? Ani s doučováním? Je pohodlné, že školství je pro
většinu dostupné zdarma. Ale možná je na čase sáhnout do kapsy nebo
sehnat sponzora a vyrazit na doučování nebo přípravný kurz. Přece
jen by byla škoda si omezit výběr
o dobrou třetinu oborů a programů.
A pak je také matematika a matematika. Je logické, že na ekonomických
oborech to až na výjimky (nechcete-li studovat třeba pojistnou matematiku) nebude stejný level, jako na
MatFyzu nebo třeba jaderce.
■ BIOLOGIE, CHEMIE, FYZIKA.
Pokukujete po medicíně, veterině, farmacii, zdravotnických nebo
přírodovědných oborech? Bez

TIP!

„trojboje“ BIO/CHE/FY to nepůjde.
Opět – pokud jste poslední tři roky
tyto hodiny proklimbali, je nejvyšší
čas zabrat. Ideálně vyzkoušejte pár
testů, zjistíte, kde to vázne, a pak
už hurá na kurz, doučování, nebo
samostudium.
■ PSYCHOLOGIE. Krásný, těžký
a velmi žádaný obor. Pokud jste nepročetli doporučenou literaturu, nemáte žádnou praxi nebo něco, čím
byste doložili předpoklady pro práci
psychologa, začínat přípravu v lednu
už je spíš minutu po dvanácté.
■ PRÁVO, SPOLEČENSKÉ VĚDY,
PEDAGOGICKÉ FAKULTY.
Zde vás dost často čekají testy
studijních předpokladů. Na ty se
přece nedá naučit! Od toho jsou
to studijní předpoklady, že? Nebo
že by ne :)? Tady platí omílané
„těžko na cvičišti, lehko na bojišti“
skutečně v plné míře. Doporučujeme zveřejněné testy Masarykovy
univerzity, vyzkoušet můžete

VysokeSkoly.com/testy a nebo další
možnosti na www.KamPoMaturite.
cz/prijimaci-testy-vs-online.
■ OD KAŽDÉHO TROCHU. Máte
více zájmů, nebo si prostě nemůžete vybrat? Celkem bez problémů
najdete i méně obvyklé kombinace
humanitních a technických programů v rámci sdruženého (dříve
dvouoborového) studia, případně
specializace.
■ Č TĚTE, ZJIŠŤUJTE, PTEJTE SE, jděte na dny otevřených dveří nebo veletrhy. Stáhněte si zdarma e-booky
na www.KamPoMaturite.cz/e-booky,
hledejte obory a školy, porovnejte
šanci na přijetí a uplatnění absolventů na www.VysokeSkoly.com,
srovnávejte a pak školy nezapomeňte navštívit na veletrzích nebo dnech
otevřených dveří. V lednu a únoru se
jich koná několik desítek, jak můžete
vidět na str. 18.
■ NECHTE SI PORADIT, ALE. Rodinná
tradice, kamarádi z vyšších ročníků,

Stáhněte si zdarma e-booky k maturitě a přijímacím zkouškám na VŠ:
www.KamPoMaturite.cz/e-booky
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statistiky… To je všechno hezké, ale
budete to vy, kdo by měl na školu
chodit. A pak by z vás něco mělo být,
mělo by vás to bavit a v ideálním
případě také živit. Nenuťte se do
ničeho, z čeho máte zauzlovaný žaludek už dopředu. Přejeme šťastnou
ruku při výběru!
Další záludnosti výběru školy jsme
řešili v zářijovém čísle. Nedostalo se
k vám? Stáhnete zdarma zde:
www.casopis.kampomaturite.cz.

2. PŘIHLÁŠKA
S papírovou přihláškou už na většině
škol neuspějete. Někde je jen nutné
přihlášku nebo její přílohy vytisknout
a poslat poštou.
Za kolik: Ceny šly opět nahoru, za jednu přihlášku zaplatíte i přes 800 Kč.
Kdy: Do konce února, v březnu,
v dubnu, další kola i v letních měsících, soukromé školy i na podzim.
Doporučujeme sledovat kalendář termínů na www.VysokeSkoly.com/kalendar-akci-1/ nebo web příslušné fakulty.
Přílohy: Týkají se hlavně uměleckých,
učitelských a zdravotnických oborů
(potvrzení od lékaře, portfolio atd.).
Maturitní vysvědčení nebo přehledy
literatury obvykle dokládáte až
u přijímací zkoušky.

Kam se dostanete
bez přijímaček
Na některých veřejných školách vám
zkoušky prominou za dobré známky,
výsledky maturity nebo účast ve středoškolských olympiádách. Na následujících
fakultách byste se alespoň na 1 obor měli
dostat bez přijímací zkoušky, aniž byste
o prominutí přijímaček museli žádat:
ČZU FLD*, FAPPZ, FŽP, ČVUT FD (Děčín), FJFI
(Děčín), JČU EF, FROV*, PF, PŘF (podmínka
absolvování předmětů na SŠ), ZF, MENDELU
AF, LDF, ZF, OSU FF, PDF, PŘF, SLU FPF, MÚ,
OPF, TUL FS, FPHP, FT, FZS, UHK PDF (ZTZV),
PŘF (FPM, MZV), UJEP FSI*, FŽP*, PDF, PŘF,
UK PŘF (Geologie, Geotechnologie, HPZ),
HTF (FKŽKT, HT, J, NZSVZV, SCHP), UPOL
PŘF, UPCE DFJP, FES, FEI, FCHT, UTB FAI, FHS
(UZŠ)*, FLKŘ*, FT, VŠB-TUO FMT, FSTAV, FS,
VŠCHT všechny fakulty, VŠPJ*, VŠTE ČB, ZČU
FEK, FEL*, FST.
Aktualizovaný přehled najdete na
www.KamPoMaturite.cz. Doporučujeme informace
ověřit. U škol označených *uvádíme informace za
předchozí rok, k datu přípravy časopisu nebyla
informace k dispozici.

TIP!

3. PŘÍPRAVA
Doučování, přípravné kurzy. Pořádají
je přímo na školách, kam se hlásíte, na internetu najdete nabídky lektorů i desítek
agentur. Potřebujete oživit a zopakovat
celou látku? Vyberte kurz. Máte velké
mezery, případně něco vůbec neumíte?
Raději zvolte doučování – je dražší, ale
proberete to, co potřebujete, a lektor se
bude věnovat jen vám. U kurzů nezapomeňte nastudovat sylabus, počet hodin,
zjistěte si reference. Přehled našich kurzů
najdete na str. 16.
Online materiály. Testy seženete na
www.VysokeSkoly.com/testy, www.
KamPoMaturite.cz/prijimaci-testy-vs-online, odkazy na konkrétní vzorové
testy uvádíme přímo u programů

ROZLIŠENÍ STUDIJNÍCH
PROGRAMŮ A SPECIALIZACÍ:
■ MAIOR (hlavní program)
– zde píšete závěrečnou práci,
■ MINOR (vedlejší program)
– nepíšete práci. Specializaci
někde volíte už v přihlášce, jinde
až v průběhu studia.
Maior a minor naopak volíte
hned na začátku, a není možné
je v průběhu studia měnit.

NOVÉ PROGRAMY

Které novinky jsme zaznamenali
pro rok 2020?
■H
 AMU Jazzová hudba
■F
 APPZ ČZU Akvakultura
a péče o vodní ekosystémy
■F
 BMI ČVUT Informatika
a kybernetika ve zdravotnictví
■E
 F JČU Analýza v ekonomické
a finanční praxi
■A
 F MENDELU Agroekologie
■P
 EF MENDELU Administrace
IS/ICT
■P
 ŘF OSU Environmentální
geografie
■F
 T TUL Textilní marketing
■P
 F UHK Etická výchova se
zaměřením na vzdělávání
■F
 CHT UPCE Anorganické
a bioanorganické materiály
■F
 MT VŠB-TUO Tepelně
energetické inženýrství

a oborů na www.VysokeSkoly.com.
Hodně materiálů seženete na
www.Seminarky.cz.
Učebnice k přijímacím zkouškám.
Víte, z čeho se učit? Knihy, skripta
a učebnice pro přípravu vám doporučíme na str. 5. Stáhněte si profi práce na
www.Seminarky.cz – 99 % profi prací je
zdarma. https://bit.ly/2I4XCC5

4. PŘIJÍMAČKY
Pro podrobnější informace jděte na
www.VysokeSkoly.com, web fakult,
nebo si zdarma stáhněte naše e-booky.
■ Psychologie – oborový test,
všeobecný přehled, ZSV, případně
biologie, obvykle druhé kolo – pohovor (diskuze nad literaturou, motivace,
předpoklady pro práci psychologa)
■ Právo – studijní předpoklady
■ Medicína, zdravotnické
a příbuzné obory – testy biologie,
chemie, fyzika
■ Ekonomie – matematika a cizí jazyk,
případně studijní předpoklady – podrobněji viz str. 10
■ Společenské vědy, pedagogické
fakulty – studijní předpoklady, ZSV,
některé obory talentová/praktická
zkouška
■ Policejní akademie – ZSV a Cizí
jazyk NSZ Scio

Jaká je šance
na přijetí?
Jen jednu přihlášku v roce 2019 podalo 53 % uchazečů, 23 % dvě přihlášky,
24 % tři a více přihlášek. Celková šance
na přijetí na VŠ byla v minulém roce
84,5 %. U nejžádanějších oborů ale
najdete úplně jiná čísla. Které fakulty
měly v roce 2019 nejnižší šance na
přijetí?

■ Medicína, farmacie, veterina,
■
■
■
■

zdravotnické programy a obory:
3. LF UK (22,2 %)
Právnické fakulty: PRF UK (27 %)
Ekonomické fakulty: FES MU
(42,1 %)
Pedagogické fakulty: PDF OSU
(35,4 %)
Program Psychologie: FF UK
(6,2 %)

(Zdroje: https://dsia.msmt.cz, počty „živých“
přihlášených, počty přijatých, uchazeči z ČR 2019,
násobnost přihlášek jaro 2019, www.cuni.cz)

Termíny dnů otevřených dveří VŠ, přihlášek a přijímaček najdete na
www.VysokeSkoly.com/kalendar-akci-1
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Speciál: ekonomické obory

Ekonomické obory:
co doporučují děkani?
Proč zvolit konkrétní ekonomickou fakultu? Prostudujte si argumenty vedení fakult
z celé republiky. Všechny rozhovory v úplném znění čtěte na www.kampomaturite.cz/
co-se-do-casopisu-neveslo/.
Čím je vaše fakulta/škola výjimečná oproti
ostatním?
LM: Jsme přesvědčeni, že Fakulta financí
a účetnictví VŠE v Praze je nejlepší fakultou
v oboru financí a účetnictví nejen v ČR. Jedná
se o fakultu, na které pracují špičkoví učitelé,
kteří jsou úzce spojení s praxí tím, že zastávají
současně funkce v nejrůznějších profesních
organizacích, institucích, poradních orgánech
apod. a podílí se tak na jejich řízení, tvorbě
pravidel, standardů a také právních předpisů
a jejich připomínkování. Tyto své zkušenosti
pak mohou nezprostředkovaně předávat
studentům při výuce. Do výuky jsou také
přímo zapojeni významní odborníci a manažeři z auditorských a poradenských společností,
bank, pojišťoven a jiných finančních institucí
a orgánů veřejné správy.
JT: Základní diferenciační faktor je výrazná
orientace na internacionalizaci, a to na všech
úrovních. FMV nabízí programy plně vyučované v angličtině, ale i v rámci českých studijních
programů se studenti potkají s kurzy, které
budou vyučované pouze anglicky. Navíc
snahou fakulty je, aby každý jednotlivý student
získal mezinárodní zkušenost, ideálně ve
formě semestrálního pobytu v zahraničí nebo
zahraniční pracovní stáže. Mezinárodní je
rovněž i prostředí na fakultě, kdy se studenti
potkají s mnoha zahraničními vyučujícími,
přijíždějícími na FMV např. z USA, Německa
nebo Francie. Velkou devizou FMV je rovněž
odborná jazyková výuka. V rámci bakalářského
studia studují všichni studenti dva cizí jazyky
po celou dobu, tedy šest semestrů. Z obou
jazyků by měli dosáhnout úrovně C1. To vše se
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samozřejmě děje při neustálé snaze o co nejvyšší kvalitu nabízeného vzdělání. Naší snahou
je, aby absolventi získávali po ukončení studia
špičkové pracovní pozice, a to ať již v ČR, nebo
v zahraničí. K tomu jim výrazně dopomáhá
ona zmíněná mezinárodní zkušenost.
JH: Jako první bych jmenoval naše zahraniční
styky a obrovské možnosti pro studenty strávit
část studia či praxi v zahraničí. Vybírat lze ze
široké palety institucí od USA po Tchaj-wan, od
Japonska po Kolumbii a vycestovat můžete na
semestr, celý rok, nebo pro začátek třeba jen
zkusit letní školu. Druhým důvodem je naše
úzké propojení s firmami a podniky, jejichž
představitelé na fakultě pravidelně přednášejí.
Naše vlastní Rada pro spolupráci s praxí, v níž
sedí reprezentanti zaměstnavatelů, nám pomáhá zvyšovat atraktivitu programů na straně
jedné, a bezproblémovou zaměstnatelnost
absolventů na straně opačné. Třetím lákadlem
je nepochybně moderní budova fakulty, která
poskytuje nadstandardní podmínky ke studiu,
relaxaci, ale i k aktivnímu studentskému životu
podporovanému mnoha živými organizacemi
a spolky. I díky nim se na fakultě stále něco
zajímavého děje. Společně se studenty slavíme i fakultní narozeniny akcí Modrý mejdlo
(modrá je oficiální barva naší fakulty).
MG: Naši studenti si často chválí komorní
atmosféru, která u nás – jako na výběrové
škole – panuje. Oceňují možnost nastartovat
nejen domácí, ale i mezinárodní kariéru už při
studiu, ať už díky studijnímu pobytu na zahraniční univerzitě, nebo zahraničním pracovním
stážím, které mohou během studia absolvovat.
Oblíbené jsou též aktivity studentského spolku

E-klub, které přispívají k týmovému duchu
a přátelské atmosféře ve škole.
AA: UNYP je jediná instituce vyššího vzdělávání, která umožňuje studentům získat dvojí
titul: jeden z University of New York in Prague
akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a druhý americký ze State
University of New York, Empire State College.
JČ: Výjimečnost vidím především v aplikované výuce, která intenzivně využívá moderní
technologie. Při výuce standardně používáme
například streamované přednášky nebo webináře. Všechny studijní opory jsou studentům k dispozici online, vyvíjíme také online
aplikace pro kurzy a knihy, a to nejen pro naše
studenty, ale i pro širokou veřejnost. U přímé
výuky klademe důraz na kontaktní formu
– řada předmětů tak obsahuje workshopy
nebo heckatony. Naše ekonomické programy
mají značný přesah do využití IT technologií
(studenti mohou studovat např. databáze, GIS
apod.). Za výjimečnou lze považovat zahraniční spolupráci s mezinárodním výzkumným
střediskem CERN v Ženevě na experimentu
ATLAS, kdy prostřednictvím této kooperace
spolupracujeme s dalšími partnery jako jsou
např. Oxford University, Ženevská Universita,
Lawrence Berkley Laboratory (USA) a dalšími.
Studenti se mohou v rámci svých bakalářských
nebo diplomových prací aktivně zapojit do
této spolupráce a případně absolvovat i pobyty na těchto institucích.
MS: Tím je klientský přístup. V žádném případě to neznamená, že snižujeme nároky na
studenty. Leckdy je tomu právě naopak. Ale
jsme připraveni mu vyjít vstříc třeba v podobě

Úplnou verzi rozhovorů najdete na www.KamPoMaturite.cz
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konzultací, výuka pro kombinované studenty
je nastavena tak, aby vyhovovala jejich potřebám apod. Ale možná tím nejcennějším je, že
pro nás student není jen položkou ve statistice,
oproti jiným vysokým školám máme např.
personálně velmi dobře obsazené studijní
oddělení. „Svoji“ studijní referentku tak může
snadno kontaktovat každý student.
PM: Studijní programy a specializace ŠKODA
AUTO Vysoké školy nabízejí unikátní propojení
teoretické a aplikované výuky ekonomických
a technickoekonomických předmětů s důkladnou jazykovou přípravou a s podnikovou praxí
v jedné z více než 40 partnerských společností
v ČR i v zahraničí. Semestrálním či delším studiem nebo praxí v zahraničí projde 60 % absolventů školy. Absolvent bakalářského studia
je komplexně připraven pro práci specialisty
nebo manažera ve zvoleném oboru, stejně
jako k pokračování ve studiu v navazujících
magisterských studijních programech. Vysoká
kvalita studijních programů ŠKODA AUTO
Vysoké školy je pro absolventy zárukou prvotřídního profesionálního uplatnění v jakékoli
oblasti hospodářského života kdekoli na světě,
o čemž svědčí nejen nulová nezaměstnanost
našich absolventů, ale především i jejich platové ohodnocení.
Jak vypadá ideální uchazeč a co by měl
splňovat?
LM: Uchazeč o studium na Fakultě financí
a účetnictví VŠE v Praze musí mít především hotovou maturitu a měl by mít zájem
o některé z povolání, které je v oblasti financí
nebo účetnictví a pro jehož výkon jsou studijní

doc. Ing.
Ladislav Mejzlík,
Ph.D., děkan
Fakulty financí
a účetnictví VŠE
v Praze (LM)

doc. Ing. Josef
Taušer, Ph.D.,
děkan Fakulty
mezinárodních
vztahů VŠE (JT)

TIP!

programy naší fakulty nejlepší přípravou.
Myslím, že neplatí žádné předsudky o tom,
jestli je lepším předpokladem absolvování
gymnázia nebo obchodní akademie, či jiné
odborné střední školy. Hlavním předpokladem úspěšnosti studia je zájem o daný obor,
motivace a chuť studovat.
JT: Ideální uchazeč se zajímá o (mezinárodní)
ekonomické či politické dění, nebojí se příliš
matematiky a hlavně chce dále rozvíjet svoji
znalost dvou cizích jazyků. V rámci této kombinace není lepší místo pro studium, než FMV.
JH: Otázka obsahující slovo ideální trochu
vybízí k odpovědi, že uchazečka by měla mít
míry 90-60-90, zatímco muž by měl vypadat
asi jako George Clooney zamlada, ale Brad Pitt
by zřejmě také uspěl. U přijímacích zkoušek
samozřejmě podobné parametry nehodnotíme, ale hledáme uchazeče se zdravým
sebevědomím, s přirozenou motivací učit se
novým věcem a hlavně se zájmem o obor.
Nezáleží nám tolik na tom, odkud uchazeč
přichází, ale důležité je, aby měl cíl a chtěl na
sobě pracovat. S ostatním už rádi pomůžeme.
Právě proto na imatrikulacích vítám studenty
se slovy chorálu liverpoolských fanoušků – you
will never walk alone. A myslím to naprosto
vážně.
MG: Ideální uchazeč by měl mít kvalitní
matematické základy a odhodlání věnovat se
do hloubky matematice, statistice a ekono-

Přečtěte si úplné znění rozhovorů se
všemi 15 zástupci ekonomických škol
a fakult na www.kampomaturite.cz/
co-se-do-casopisu-neveslo/.

prof. RNDr. Josef
Hynek, MBA, Ph.D.,
děkan Fakulty
informatiky
a managementu
UHK (JH)

doc. Martin Gregor,
ředitel Institutu
ekonomických studií
FSV UK (MG)

Andreas
Antonopoulos,
M.Eng., MBA, Ph.D.,
rektor University of
New York in Prague,
s.r.o. (AA)

metrii. Ochota pracovat s daty a programovat
se rovněž hodí. Důraz klademe na abstraktní
myšlení, studenti u nás rozvinou své logické
uvažování a analytické schopnosti pro složité
kvantitativní problémy. Také by měl být dobře
jazykově vybaven, protože většina výuky u nás
probíhá v anglickém jazyce. Přijímací zkouška
se koná formou Národní srovnávací zkoušky
organizované společností SCIO. Uchazeči
o studium musí složit zkoušku z matematiky
a obecných studijních předpokladů a dosáhnout potřebného percentilu. Nicméně
například uchazeče, kteří se skvěle umístí
v matematické olympiádě, bereme rovnou,
bez přijímaček.
AA: Student, který má rád odlišný, interaktivní
a individuální styl výuky. Aktivní a zvídaný
člověk, kterého baví zapojení do mnoha
zajímavých projektů. Rád tráví čas v multikulturním mezinárodním prostředí.
JČ: Bude to možná znít jednoduše, ale ideální
uchazeč musí mít především chuť studovat.
To znamená učit se nové věci a aktivně se do
výuky zapojovat. Neaktivní studenti, kteří si
výuku maximálně „odchodí“, pro nás nejsou
příliš perspektivní a většinou po prvním ročníku studium ukončí.
MS: Především a zejména by měl mít ochotu
a chuť studovat a pracovat, zájem o obor, který
si vybral. A v případě prezenčních, ale kde je
to možné, tak i kombinovaných studentů,
by měl mít chuť vycestovat v rámci studia do
zahraničí. U nás má velkou šanci.
PM: Absolvent střední školy, otevřený novým
poznatkům a s chutí na sobě pracovat. A také
otevřený vůči světu.

doc. Ing. Jan Čadil,
Ph.D., rektor Unicorn
College s.r.o. (JČ)

Magdalena Straková,
tisková mluvčí
Vysoké školy
finanční a správní,
a.s. (MS)

doc. Ing. Pavel
Mertlík, CSc.,
rektor ŠKODA
AUTO VYSOKÁ
ŠKOLA o.p.s. (PM)

Šance na přijetí, nezaměstnanost absolventů nebo školné u soukromých škol
můžete porovnat na www.VysokeSkoly.com/porovnani
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Speciál: ekonomické obory

Přes 60 fakult veřejných a státních vysokých škol, 30 škol
soukromých a se zahraniční akreditací, 250 programů a oborů
bakalářského studia, 19 tisíc přihlášených* a přes 13 tisíc
přijatých, nejvyšší šance na přijetí 100 %, nejnižší 42,1 %
V tomto čísle najdete prezentace 23 ekonomicky zaměřených škol a fakult (5 textových prezentací
označených symbolem
, 18 prezentací plošných a PR článků).
VYBRANÉ EKONOMICKÉ FAKULTY A ŠKOLY V ČR
Přijímací zkoušky**

Šance na
přijetí*

Studijní neúspěšnost
1. ročníku bakalářského
studia (prezenční studium)***

VŠE
FFÚ

f1.vse.cz

Test matematika, AJ

68,20%

35,26%

FIS

fis.vse.cz

Test matematika, AJ

46,30%

24,61%

FMV

fmv.vse.cz

Test matematika, 2 cizí jazyky

69,20%

25,72%

NF

nf.vse.cz

NSZ SCIO OSP

50,20%

40,67%

FPH

fph.vse.cz

AM test AJ, logické myšlení, oblast kultury, PEM test
matematika, cizí jazyk

53,30%

50,69%

FM JH

fm.vse.cz

Test předpokladů k manažerskému rozhodování
(matematické znalosti, numerické/logické/strukturální
myšlení, porozumění textu aj.), cizí jazyk

96,30%

19,15%

ČZU PEF

www.pef.czu.cz

Test matematika, AJ/NJ, IP písemná, ústní, talentová 98,70%
a praktická

32,50%

JČU EF

www.ef.jcu.cz

Bez PZ

74,70%

48,70%

MU ESF

www.econ.muni.cz

TSP
www.pef.mendelu.cz Test předpokladů ke studiu, Administrace IS/ICT

42,10%

32,10%

MENDELU PEF

97,20%

55,60%

SLU OPF

www.opf.slu.cz

Bez PZ

91,30%

66,30%

TUL EF

www.ef.tul.cz

Test AJ, studijní předpoklady

89,50%

44,00%

UHK FIM

www.uhk.cz

AI, IM test matematika, EM test matematika + AJ, MCR test
všeobecných znalosti (zeměpis a ZSV) + AJ nebo NJ

72,70%

25,00%

UJEP FSE

www.fse.ujep.cz

Portfolio, NSZ SCIO OSP nebo absolvování CŽV

74,20%

48,80%

UPCE FES

fes.upce.cz

Bez PZ

75,60%

47,80%

UTB FME

www.fame.utb.cz

NSZ SCIO OSP

47,30%

27,00%

VŠB-TUO EF

www.ekf.vsb.cz

NSZ SCIO OSP

71,10%

60,37%

VŠPJ

www.vspj.cz

CR, FŘ, AI bez PZ (2019)

97,40%

57,80%

VŠTE ČB

www.vstecb.cz

Bez PZ

99,90%

12,70%

VUTBR FP

www.fbm.vutbr.cz

Test předpokladů ke studiu, AJ

74,00%

38,98%

ZČU FE

www.fek.zcu.cz

Bez PZ

62,10%

40,00%

Informatika. Podmínky pro programy s podanou žádostí
o akreditaci budou vyhlášeny po udělení akreditace.

Zdroje: Výroční zprávy o činnosti: VŠE 2018, ČZU 2018, JČU 2018, MU 2018, MENDELU 2018, SLU 2017, TUL 2018, UHK 2018, UJEP 2018, UPCE 2018, UTB 2018, VŠB-TUO 2018, VŠPJ 2018,
VŠTE ČB 2018, VUT v Brně 2018, ZČU 2018.
*Počty "živých" přihlášených, počty přijatých, občané ČR, 2019 https://dsia.msmt.cz//vystupy.html **Informace dle webových stránek fakult, možnosti prominutí přijímacích
zkoušek a bonifikací, doporučujeme ověřit podmínky na webu školy. 2019: Informace pro příští rok nebyly k datu přípravy časopisu (prosinec 2019) k dispozici na stránkách školy.
***Studijní neúspěšnost vychází z podílu velikosti kohorty studií započatých v kalendářním roce a součtu neúspěšných studií této kohorty v témže a následujícím roce.

TIP!

Na které vysoké školy se dostanete bez přijímaček? Čtěte na https://bit.ly/2GdjsYo
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SOUKROMÉ ŠKOLY S EKONOMICKÝMI PROGRAMY/OBORY
Přijímací zkoušky**

Šance na
přijetí*

Studijní neúspěšnost
1. ročníku bakalářského
studia (prezenční studium)***

A. STING

www.sting.cz

Motivační pohovor

68,10%

-

AAVŠ

www.aauni.edu

Informace na studijním oddělení

100,00%

-

CEVRO I.

www.cevroinstitut.
cz

Motivační pohovor

85,20%

-

MUP

www.mup.cz

Test AJ, případně NJ/FJ/ŠJ, KS v ČJ bez PZ

98,50%

14,85%

MVŠO

www.mvso.cz

Bez PZ (2019)

88,10%

28,90%

NC

www.
newtoncollege.cz

Motivace ke studiu, předpoklady ke studiu

99,90%

-

SVŠEZ

www.svse.cz

Bez PZ (2019)

100,00%

-

ŠAVŠ

www.savs.cz

Bez PZ

100,00%

26,00%

UC

www.
unicorncollege.cz

Pohovor - motivace, úroveň AJ, základní orientace
v oboru

97,80%

72,00%

UJAK

www.ujak.cz

Bez PZ (2019)

100,00%

22,61%

UNYP

www.unyp.cz

Informace na studijním oddělení

100,00%

13,00%

VŠEM

www.vsem.cz

1. kolo dotazník, 2. kolo motivační pohovor

100,00%

5,00%

VŠERS

www.vsers.cz

Motivační pohovor (2019)

100,00%

-

VŠFS

www.vsfs.cz

Pohovor, dobrovolné písemné testy z cizího jazyka
a všeobecných znalostí vybraného oboru (2019)

100,00%

20,30%

VŠH

www.vsh.cz

Test z cizího jazyka

100,00%

12,30%

VŠL

www.vslg.cz

Motivační pohovor (2019)

98,60%

11,00%

VŠMVV

www.vsmvv.cz

Bez PZ (2019)

100,00%

25,30%

VŠOH

www.hotskolabrno.
cz

Bez PZ (2019)

100,00%

-

VŠO

www.vso.cz

Bez PZ

85,70%

25,80%

VŠPP

www.vspp.cz

Bez PZ

99,80%

-

VŠ PRIGO

www.vs-prigo.cz

Odborný a motivační pohovor nebo test studijních
předpokladů

100,00%

-

VŠRR a BI AMBIS

www.ambis.cz

Motivační pohovor

75,20%

-

Zdroje: Výroční zprávy o činnosti: MUP 2018, MVŠO 2018, ŠAVŠ 2018, UC 2018, UJAK 2018, UYP 2018, VŠFS 2017, VŠH 2018, VŠL 2018, VŠMVV 2018, VŠOH 2017, VŠO 2018. - VZ 2018
AAUNI, CEVRO, SVŠE Znojmo, VŠERS, VŠ PRIGO, VŠRRBIAMBIS a VZ 2017 A. Sting, VŠOH, VŠPP neobsahují tabulkovou část, VZ NC na webu nedohledána
*Počty "živých" přihlášených, počty přijatých, občané ČR, 2019 https://dsia.msmt.cz//vystupy.html **Informace dle webových stránek fakult, možnosti prominutí přijímacích
zkoušek a bonifikací, doporučujeme ověřit podmínky na webu školy. 2019: Informace pro příští rok nebyly k datu přípravy časopisu (prosinec 2019) k dispozici na stránkách školy.
***Studijní neúspěšnost vychází z podílu velikosti kohorty studií započatých v kalendářním roce a součtu neúspěšných studií této kohorty v témže a následujícím roce.

JAKÝ HRUBÝ MĚSÍČNÍ NÁSTUPNÍ
PLAT OČEKÁVÁTE V BUDOUCÍM
(ABSOLVENTSKÉM) ZAMĚSTNÁNÍ?
2018
< 20 000 Kč

2019

7,3 %

3,5 %

20–25 000 Kč

19,9 %

18,2 %

25–30 000 Kč

30,6 %

27,3 %

30–35 000 Kč

20,5 %

23,8 %

35–40 000 Kč

12,7 %

15 %

40–45 000 Kč

5%

6,5 %

> 45 000 Kč

4%

5,5 %

Zdroj: Almanach Top zaměstnavatelé 2018 a 2019, ASA

TIP!

PRŮMĚRNÝ NÁSTUPNÍ
PLAT ABSOLVENTŮ (Kč)
Absolventi VŠE a jejich
první zaměstnání – 41,9 %
uvádí plat 30 – 40 000 Kč
FP VUT BR

26 745 Kč

ESF MU

30 721 Kč

FIM UHK

23 419 Kč

Zdroj: Uplatnění absolventů VŠE a hodnocení
absolvovaného studia 2017/2018 (Rozvojové
a poradenské centrum VŠ), Analýza uplatnění
absolventů FIM UHK (Poulová), Ukončení
studia na MU - ohlédnutí a perspektiva 2018,
Výsledky průzkumu mezi absolventy VUT
v Brně z let 2015-2016

JAKÝ PLAT MŮŽETE REÁLNĚ ČEKAT?
TAX ASSISTANT, JUNIOR CONTROLLER
– 35 – 45 000, typicky 40 000 Kč
EXTERNAL AUDITOR (0 – 2 ROKY PRAXE)
– 38 – 60 000, typicky 45 000 Kč
HR SPECIALIST – 35 – 55 000, typicky 40 000 Kč
JUNIOR BRAND MANAGER, JUNIOR CATEGORY MANAGER (FMCG)
– 30 – 50 000, typicky 40 000 Kč
MARKETING SPECIALIST (IT/TELCO)
– 40 – 60 000, typicky 45 000 Kč
PR COORDINATOR (TECHNIKA) – 35 – 45 000, typicky 40 000 Kč
PROGRAMMER/ANALYST (ABSOLVENT)
– 35 – 65 000, typicky 60 000 Kč
Základní měsíční mzdy v Kč, plný úvazek, juniorské pozice. Obsahuje data firem, které v roce 2018
poptávaly uchazeče, i od samotných uchazečů. Zdroj: Mzdový průzkum 2019, Hays.cz

Zajímají vás míry nezaměstnanosti absolventů? Najdete je na
www.VysokeSkoly.com u jednotlivých fakult
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›› STAHUJ

■ 26 900 prací ■ 9 700 zdarma ■ 24 hodin denně ■ platba kartou nebo mobilem
■ výhodné stahování za kredity

›› VKLÁDEJ

■ maturitní otázky ■ čtenářské deníky
■ slohové práce ■ seminárky ■ referáty
■ výpisky

›› VYDĚLEJ

Získej kredity za: ■ registraci ■ stahování
vložených prací ■ like na Facebooku ■ vložení
práce zdarma ■ přihlášení do redakce
Získané kredity použij na stahování dalších
prací nebo si je nech proplatit na účet

www.kampomaturite.cz

Státní
maturita
2020
■ Termíny: Písemné zkoušky

společné části 8. 4., 30. 4. 2020,
didaktické testy v pracovních
dnech od 4. do 6. 5. 2020.
Konkrétní termíny MŠMT
zveřejní do 15. ledna 2020.
16. 5. – 10. 6. 2020 ústní
zkoušky společné části.

■ Materiály online:

Maturitní otázky, podklady
pro čtenářský deník:
www.Seminarky.cz,
www.Ctenarsky-denik.cz.
Testy CERMAT od roku 2011
maturita.cermat.cz nebo na
našem webu.

■ Doporučené učebnice:

Učebnice pro přípravu
najdete na str. 5
a www.KamPoMaturite.cz.

Připravte se na maturitu s novými
a vylepšenými učebnicemi od Didaktisu!
Dvojice publikací pro přípravu ke všem třem částem
státní maturity: didaktickému testu, písemné práci
i ústní zkoušce. Ke každé části najdete v knihách
informace a tipy na přípravu, zopakujete si znalosti
a nacvičíte dovednosti. Máte možnost vyzkoušet si
každou část zkoušky nanečisto a zkontrolovat si
řešení v klíči.

Balíček MATURITA 2019-2020 AJ + ČJ
naše cena: 419 Kč
běžná cena: 518 Kč
Knihy objednávejte na
ušetříte: 99 Kč
www.KamPoMaturite.cz.

TIP!

E-booky k nejžádanějším programům – medicína, psychologie, právo a další –
stáhnete zdarma na www.KamPoMaturite.cz/e-booky
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KOMERČNÍ PREZENTACE

Jan Šindelář (ESF MUNI - Podniková
ekonomika a management)

Studenti ekonomky v Brně
si v lavicích moc neposedí
Ředitel českého Googlu, ekonomický poradce premiéra i zakladatelka projektu Czechitas. To je jenom malý výčet úspěšných absolventů Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity. Mnohem víc
byste jich našli na ministerstvech, krajských úřadech i ve velkých
bankách. Po absolventech ESF z Brna je zkrátka sháňka a na dobré
jméno fakulty firmy slyší. Svědčí o tom fakt, že 64% studentů už má
práci v posledním roce studia. Zároveň 82% absolventů potvrdilo,
že by na Ekonomicko-správní fakultě MU studovalo znovu. Čím to
je, že je fakulta natolik oblíbená nejenom mezi studenty, ale i budoucími zaměstnavateli?
Praxe postavená na kvalitních znalostech
„Hlavním důvodem, proč zvážit studium ekonomie v Brně na ESF,
je ta spousta příležitostí, kterých se vám dostane – vycestovat do zahraničí, poznat úspěšné manažery a podnikatele, podívat se na zajímavé stáže a spousta dalšího“, říká absolvent fakulty Michal Jirásek,
který vystudoval jeden z nejoblíbenějších oborů – Podnikovou
ekonomiku a management. Jak zmínil Michal, během studia se
dostanete nejenom k teoretickým znalostem, ale co více, i k praktickým dovednostem. Ty mohou studenti odkoukat přímo od těch
nejpovolanějších - manažerů z firem jako je KPMG, IBM, Deloitte
či EY, kteří se studenty sdílí svoje rady a triky například v rámci
celouniverzitního programu TopSeC (Top Students Centre). „TopSeC
mi doslova otevřel oči a ukázal mi, co můžu čekat, až dostuduji ESF“,
říká absolvent Karel Složil, který dnes pracuje jako senior konzultant
v prestižní EY. „Je to, podle mého, nutný reality check a první větší
kontakt s pracovním trhem, kdy si studenti mohou konečně uvědomit, kterým směrem se chtějí po studiích ubírat.”
Ze školní lavice šla radit ministrovi financí
Iva Adamová, která dělala asistentku ministrovi financí, vzpomíná,
že se dostala na pozici více méně náhodou: „Účastnila jsem se výběrového řízení na stáž v podobě dvoutýdenního stínování ministra.
V rámci tohoto projektu nás pozvali na neformální snídani s panem

TIP!

ministrem. Když jsme se s ním po skončení akce loučili, zapředla
jsem s ním hovor a dala mu vizitku. Dva týdny po setkání s panem
ministrem mi volala vedoucí sekretariátu s nabídkou práce.“ Iva není
jediná studentka, která se za prací přestěhovala do Prahy. Netradiční
nabídku práce dostal i Jan Bittner v předposledním semestru magisterského studia. „Delší dobu jsem se zajímal o politiku a psal jsem
do novin. Ukázal jsem, že existuju.“ To byl podle jeho slov také jeden
z důvodů, proč dostal práci poradce tehdejšího premiéra Sobotky.
Za hranice i za oceán
Studenti Ekonomicko-správní fakulty MU mohou strávit několik semestrů v zahraničí díky mnoha studijním programům. Otevřené dveře mají nejenom do Evropy, ale i do USA, Austrálie, Asie nebo Kanady.
Velmi exkluzivní je možnost získat rovnou dva diplomy - z Brna
a současně ze zahraniční univerzity. Ten získala Sandra Laštovková:
„Vyjela jsem na studijní pobyt, k němuž patří i zpracování diplomové
práce v anglickém jazyce pod dvojím vedením českého a zahraničního školitele. Z vlastní zkušenosti můžu potvrdit, že druhý titul ze
zahraničí lze získat bez problémů, pokud studiu věnujete o trochu
více času. A těch pár hodin studia navíc je nízkou cenou za obdržení
zahraničního univerzitního diplomu.” Dvojjazyčné studium v češtině
a francouzštině, které absolvovala právě Sandra, je nejen oblíbené
mezi studenty, ale otevírá i cestu do prestižních firem v zahraničí.
„Fakulta nabízí perfektní teoretické i praktické znalosti, se kterými
můžeš s klidem konkurovat v zahraničí. Když k tomu navíc přidáš
možnost vycestovat a setkat se s odborníky z praxe napřímo, není
o čem přemýšlet, šla bych na ESF do Brna znovu”, zakončuje Sandra.
Nezapomeňte přijít na Den otevřených dveří 20. ledna 2020 na
Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity, osaháte si fakultu, dozvíte se něco nového a poznáte, jak studium na fakultě probíhá. Přihlášky na Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity
podávejte do 29. 2. Více info najdete na www.econ.muni.cz.

E-book Jak se dostat na ekonomické fakulty stahujte zdarma na
www.KamPoMaturite.cz/e-booky
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Otestujte se z matematiky

Zkuste, jak byste dopadli u přijímací zkoušky. Vybrali jsme příklady z ukázkového testu,
který byl použit u přijímací zkoušky do bakalářských studijních programů Fakulty
informatiky a managementu UHK.
1. Negace výroku „Právě pět úkolů jsem
vyřešil správně.“ je výrok:
a) Nejvýše čtyři úkoly jsem vyřešil správně
a zároveň alespoň šest úkolů jsem vyřešil
správně.
b) Nejvýše čtyři úkoly jsem nevyřešil
správně nebo alespoň šest úkolů jsem
vyřešil správně.
c) Nejvýše čtyři úkoly jsem vyřešil správně
nebo alespoň šest úkolů jsem vyřešil
správně.
d) Nejvýše čtyři úkoly jsem vyřešil správně
nebo alespoň šest úkolů jsem nevyřešil
správně.
e) Nejvýše čtyři úkoly jsem nevyřešil
správně nebo alespoň šest úkolů jsem
nevyřešil správně.
2. 200 studentů skládalo přijímací
zkoušky z angličtiny a matematiky. 120 studentů uspělo u zkoušky
z matematiky a 150 studentů uspělo
u zkoušky z angličtiny, 100 studentů
uspělo u obou zkoušek. Kolik studentů neuspělo ani u jedné zkoušky?
a) 15
b) nelze určit
c) 25
d) 30
e) 20
3. Určete průnik množin A B. Označení
Dn znamená množinu všech přirozených dělitelů čísla n. Množina
A = {x R, |x - 6|≤ 10},
množina B = D27
a) A B = 0
b) A B = 0, 16
c) A B = {1, 3, 9}
d) A B = D27
e) A B = {-4, 16}

‹

›

4. Operace a∆b je definována vztahem
a2-b2
a∆b =
|a+b|
Hodnota výrazu (3∆5) ∆1 je rovna:

TIP!

a) 3
b) -3
c) 0
d) 1
e) -1
5. Hodnota výrazu (1 -√7 )3 je:
a) 10 - 22√7
b) 22 + 10√7
c) 22 - 10√7
d) 10 + 22√7
e) 1 - 3√7
1
6. Definiční obor D(f) funkce f: y =
3–log3x
je množina:
a) R - {0}
b) R - {27}
c) R - {0, 27}
d) (0, 27) U (27, ∞)
e) (0, ∞)
7. M
 nožina všech reálných čísel, která
jsou řešením rovnice √x-4= 6 – x, je:
a) R
b) 0
c) {5, 8}
d) {8}
e) {5}
8. O
 bchodník nejprve zlevní o 50 %
původní ceny, potom zdraží o ½ nové
ceny. Výsledná cena bude:
a) 25 % původní ceny
b) 125 % původní ceny
c) 150 % původní ceny
d) stejná jako původní cena
e) 75 % původní ceny
9. M
 nožina všech hodnot reálného
parametru p, pro které nemá žádné
řešení soustava rovnic
3x – (p + 4)y = 0
x + py = -1
a) {0}
b) {-1}
c) {-4}
d) {0, -4}
e) 0

10. M
 nožina všech reálných čísel, která
jsou řešením nerovnice 2x-3<4-x+1, je:
a) R
b) 0, ∞)
c) 0
d) (-∞, 2)
e) (-∞, 53 )

‹

11. Množina všech reálných čísel,
která jsou řešením rovnice
log(x+1) + log(x-1) = log(2x-1), je:
a) {2}
b) (0, 2)
c) 0, 2
d) {0, 2}
e) 0

‹ ›

12. Nejmenší kladné řešení rovnice
1+4.cos x
= - 1 je:
3
a) 12 π
b) 32 π
c) π
d) 2π
e) nemá řešení
1
13. Je dána funkce f : y = 1 + 2p + x
Jestliže f(0) = 3, pak je hodnota
parametru p rovna:
a) - 18
b) 14
c) 1
d) -2
e) 18
14. D
 élky stran pravoúhlého trojúhelníku tvoří tři po sobě jdoucí členy arit∞ . Určete
metické posloupnosti (an)n=1
obvod a obsah trojúhelníku, když
víte, že delší odvěsna měří 12 cm.
a) nelze určit
b) o = 36 cm, S = 54 cm2
c) o = 36 cm, S = 66 cm2
d) o = 36 cm, S = 72 cm2
e) o = 36 cm, S = 60 cm2
ŘEŠENÍ:
1c, 2d, 3c, 4a, 5c, 6d, 7e, 8e, 9b, 10e, 11a,
12c, 13b, 14b.

Další testy nejen k ekonomickým oborům můžete vyzkoušet na
www.KamPoMaturite.cz/prijimaci-testy-vs-online
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Naše absolventy poznáte snadno.
Mají mimořádné uplatnění i nástupní
platy, říká rektor VŠCHT Praha
Zorientovat se v záplavě veřejných a soukromých vysokých škol
nebývá pro maturanty právě snadné. Existuje však jedna jistota,
která jim déle než 60 let nabízí to podstatné – poctivé studium a skvěle placené zaměstnání. „Jsme malá, zato špičková
výzkumná univerzita, kde lze studovat všechny obory budoucnosti,“ říká rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze,
profesor Karel Melzoch.
Proč by, podle Vás, měli studenti studovat technické
obory? Humanitní vědy se zdají být méně trnitou cestou
k vysokoškolskému titulu.
Z jednoho úhlu pohledu představují technika, chemie či inženýrství neuvěřitelnou moc. Moc vědět, jak funguje svět kolem
nás, jak toho fungování využít. Jak vyřešit problém či přijít s něčím novým. Ať už je to lék, materiál nebo třeba pivo. Na rozdíl
od některých humanitních oborů, jejichž absolventi si vydělávají „mluvením o věcech“, vytváří naši absolventi hmatatelné
výsledky, reálné hodnoty a přispívají k pokroku.
Z pohledu tvrdě pragmatického: technické obory představují
výzvu, která s sebou nese sladké ovoce vysokého nástupního
platu (u VŠCHT Praha se pohybuje okolo 45 000 Kč do pěti let
po ukončení studia) s nadprůměrně vysokým uplatněním.
A když by, nedej bože, bylo zle, kdo bude víc k užitku: politolog,
nebo inženýr?
Není to s tím uplatněním jen obecná fráze, na kterou si
všichni zvykli?
Opravdu není. Jsme malá škola s velkou šíří záběru. Máme necelých 4000 studentů, to je 5krát méně než České vysoké učení
technické v Praze, 14krát méně než Univerzita Karlova. Přitom
chemie je odvětví, které se line téměř každým oborem lidské

činnosti. Po našich absolventech je prostě hlad,
to je empiricky ověřitelný fakt.
V čem je studium na VŠCHT Praha jiné než
na jiných vysokých školách?
My klademe důraz hlavně na praktickou výuku.
Máme špičkové laboratoře, do kterých jsme
v posledních letech investovali téměř miliardu
korun. Většinu znalostí si studenti v průběhu
studií i „osahají a zažijí“. Nejen proto někteří
významní vědci vychvalují naše absolventy jakožto členy svých
týmů. Ve vyšších stupních studia si pak zakládáme na osobním
přístupu školitele a dalšího využití závěrečných prací v praxi –
diplomové či disertační práce bývají zpracovávané ve spolupráci s domácími, ale i nadnárodními firmami typu Zentiva,
Unipetrol, Škoda Auto nebo Plzeňský Prazdroj.
Mám velkou radost, že nám v posledních letech přibývá kvalitních studentů, což dokazuje razantní nárůst našich výdajů
na stipendia pro ty, kdo zvládnou své studijní povinnosti do
průměru 1,3.
Lze na Vaší škole studovat pouze chemické obory, nebo
nabízíte i jiné?
V tom je schovaná taková hříčka. Není téměř nic, v čem by
nebyla aspoň trocha chemie. Od potravin, přes strojírenství,
stavebnictví, životní prostředí až po lidské tělo. Naše obory se
rozpínají od těch tradičních, jako je např. analytická či fyzikální
chemie, přes farmacii a výrobu léčiv, materiálové a procesní inženýrství, ochranu prostředí, biochemii a genetiku až třeba po
forenzní analýzu nebo bioinformatiku. Podívejte se sami, máme
je všechny přehledně zpracované na adrese „studuj.vscht.cz“.

POHLED STUDENTKY
Blanka Pilátová, 4. ročník
Co bys doporučila mladším studentům či zájemcům?
Nepodceňte začátek. Že máte první dva tři týdny málo školy
a hodně času, neznamená, že byste neměli něco do školy ve
volném čase dělat. Na test z matematiky, kterého se prváci
nejvíc bojí, nestačí jeden večer před testem. Nikdo na vás
nepočká, moc šancí nedostanete a s prvním semestrem ani
ročníkem tohle tempo neskončí. Čím dřív si zvyknete, tím
méně stresu vás čeká.
Na druhou stranu – tahle škola je jako velká rodina, díky
spoustě mimoškolních akcí se navzájem známe a když je
problém, pomůže si. Navíc se nedávno rozjel projekt Tutoři,
což jsou starší studenti, na které se můžou prváci obrátit
s jakoukoli prosbou o radu. Neváhejte, ušetříte si tím spoustu
času a starostí.

TIP!

Desítky přijímačkových testů z minulých let můžete vyzkoušet na
www.KamPoMaturite.cz/prijimaci-testy-vs-online
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Chcete se připravit na zkoušky?
Připravte se s námi na přijímací zkoušky na VŠ a na maturitu v kurzu.
SEMESTRÁLNÍ KURZY PSYCHOLOGIE
Praha, Brno
SAMOSTATNÉ MODULY
Praha, Brno – sobota nebo středa / Začátek v lednu (kurzy s * začínají v březnu)
Modul
TSP MU

Modul
OSP

Modul
FYZIKA*

Modul
MATEMATIKA

Modul
CHEMIE

Modul
BIOLOGIE*

Moduly
OSP + TSP

Modul
ZSV

V březnu vypisujeme kurzy a moduly na nový školní rok 2020/2021 – v Praze, Brně a Ostravě.
Přihlášky a informace na www.KamPoMaturite.cz.

TIP!

Stáhněte si zdarma e-booky k maturitě a přijímacím zkouškám na VŠ:
www.KamPoMaturite.cz/e-booky
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Ostravská univerzita: Za každou
přihlášku zasadíme strom
Svým mottem „Ovlivni nejen svou budoucnost“ připomíná
Ostravská univerzita studentům jejich výjimečnost pro
společnost. Myšlenku podtrhává závazkem vysadit strom za
každou přijatou přihlášku, vytvořit symbolický univerzitní
les a pomoci lokalitám postiženým suchem a kůrovcovou
kalamitou. Stromy totiž v krajině mají nezastupitelnou roli –
stejně jako studenti ve společnosti…
„Na pusté paseky a holoseče, které se ve velkém objevují v našem regionu, je stejně nehezký pohled jako na společnost bez
lídrů a osobností. Proto jsme se rozhodli alespoň trochu přispět
k zalesnění kůrovcem a suchem nejzdevastovanějších lokalit,“ vysvětluje Adam Soustružník z Ostravské univerzity. „A protože loni
jsme obdrželi přes 13 tisíc přihlášek, vznikne pár hektarů nového
lesa, který bude symbolickou stopou všech studentů, kteří se pro
další akademický rok hlásí na Ostravskou univerzitu,“ doplňuje.
Univerzita se tak rozhodla v rámci svého motta „Ovlivni nejen
svou budoucnost“, kterým připomíná studentům a maturantům,
že výběrem vysokoškolského oboru se rozhodují nejen o svém
studiu, ale také své budoucnosti. Na studenty pohlíží jako na
budoucí odborníky a lídry v různých oborech, kteří dokáží měnit
svět k lepšímu.
„Když člověk dělá, co ho baví a neustále na sobě pracuje, může
se stát významnou osobností a lídrem ve svém oboru. Může zachraňovat životy i přírodu, pomáhat druhým, předávat znalosti,
sbližovat lidi, bourat bariéry nebo rozdávat radost. A my chceme
mladým lidem s rozvojem schopností i znalostí pomoci. Díky
kvalitnímu vzdělávání, špičkovému zázemí pro vědu a výzkum
i silně individuálnímu přístupu ke studentům máme co nabídnout,“ říká rektor Ostravské univerzity profesor Jan Lata.

LÉKAŘSKÁ FAKULTA
Všeobecné lékařství / Fyzioterapie / Ergoterapie / Ošetřovatelství /
Porodní asistence / Nutriční terapie / Laboratorní diagnostika /
Ochrana veřejného zdraví / Zdravotnické záchranářství
PEDAGOGICKÁ FAKULTA
Učitelství pro MŠ, ZŠ, SŠ / Speciální pedagogika / Sociální pedagogika / Andragogika / Tělesná výchova, sport, pohyb, zdraví / …
FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ
Sociální práce / Zdravotně-sociální péče / Zdravotně-sociální
péče a rehabilitace
FAKULTA UMĚNÍ
Hudební i výtvarná umění / Grafika / Kresba / Tvůrčí fotografie /
Obalový a knižní design / Intermediální tvorba / Animace
a audiovizuální tvorba / Sochařství / Zpěv / Dechové, strunné
a klávesové nástroje
KONTAKTY:
www.osu.cz – oficiální web Ostravské univerzity
www.studujostravskou.cz – web Ostravské univerzity pro
uchazeče o studium
Facebook: Ostravská univerzita
Instagram: ostravska_uni

A právě v Ostravě a Moravskoslezském kraji mají podle něj
studenti největší šanci vyniknout. „Region je hladový po absolventech všech našich fakult, ať už jde o lékaře a zdravotníky,
přírodovědce, pedagogy a vychovatele, umělce či odborníky
z humanitních a sociálních oblastí. Studenti zde mají obrovskou
příležitost vyniknout,“ vysvětluje.
Ostravská univerzita nabízí všechny jmenované oblasti
studia na šesti fakultách:
PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA
Biologie / Environmentální geografie / Chemie / Matematika /
Aplikovaná informatika / Softwarové systémy / Fyzika /
Politická a kulturní geografie / Ekonomická geografie
a regionální rozvoj / …
FILOZOFICKÁ FAKULTA
Historické vědy / Psychologie / Sociologie / Filozofie / Studium
jazyků / Dějiny umění / Základy společenských věd / …

TIP!

Termíny dnů otevřených dveří VŠ, přihlášek a přijímaček najdete na
www.VysokeSkoly.com/kalendar-akci-1
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Dny otevřených dveří VŠ
VEŘEJNÉ VŠ
10. 1.
10. - 11. 1.
11. 1.
15. 1.
16. 1.
17. 1.
17. - 18. 1.
18. 1.
18. - 19. 1.
20. 1.
21. 1.
22. 1.

23. 1.
24. 1.

24. - 25. 1.
25. 1.
27. 1.
27. - 31. 1.
28. 1.

29. 1.

30. 1.
31. 1.

Národohospodářská fakulta VŠE nf.vse.cz, Agronomická fakulta MENDELU www.af.mendelu.cz, Fakulta restaurování UPCE www.upce.cz/fr,
3. lékařská fakulta UK www.lf3.cuni.cz
UHK všechny fakulty www.uhk.cz
Lékařská fakulta v Hradci Králové UK ww.lfhk.cuni.cz, 1. lékařská fakulta UK www.lf1.cuni.cz, Katolická teologická fakulta UK www.ktf.cuni.cz,
Filozofická fakulta UK www.ff.cuni.cz, Fakulta vojenského zdravotnictví UNOB www.unob.cz/fvz, PA ČR www.polac.cz
Fakulta humanitních studií UK www.fhs.cuni.cz
Fakulta zdravotnických studií UPCE www.upce.cz/fzs, Fakulta vojenského leadershipu a Fakulta vojenských technologií UNOB www.unob.cz,
Fakulta podnikatelská VUTBR www.fbm.vutbr.cz, Fakulta sociálních věd UK programy PMV, PVP, SSP, S www.fsv.cuni.cz
JČU všechny fakulty www.jcu.cz, Fakulta tělesné výchovy a sportu UK www.ftvs.cuni.cz, Fakulta informatiky a statistiky VŠE fis.vse.cz, Fakulta
sociálních věd UK program EF www.fsv.cuni.cz
Fakulta sociálních studií MU www.fss.muni.cz, Filozofická fakulta MU www.phil.muni.cz
UPOL všechny fakulty www.upol.cz, Lékařská fakulta MU www.med.muni.cz, Fakulta mezinárodních vztahů VŠE fmv.vse.cz, Fakulta stavební
VUTBR www.fce.vutbr.cz, 2. lékařská fakulta UK www.lf2.cuni.cz
AVU zimní klauzury www.avu.cz
Ekonomicko-správní fakulta MU www.econ.muni.cz, Právnická fakulta MU www.law.muni.cz
Fakulta sociálních věd UK program KS specializace MKPR, MS, Ž, program TS, ČNS www.fsv.cuni.cz
Katolická teologická fakulta UK www.ktf.cuni.cz, Zahradnická fakulta MENDELU www.zf.mendelu.cz, Pedagogická fakulta UK www.pedf.cuni.cz,
Lékařská fakulta MU www.med.muni.cz, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TUL www.fm.tul.cz, Fakulta zdravotnických
studií ZČU www.fzs.zcu.cz
Fakulta sportovních studií MU www.fsps.muni.cz
Agronomická fakulta MENDELU www.af.mendelu.cz, Fakulta financí a účetnictví VŠE f1.vse.cz, Fakulta strojního inženýrství VUTBR
www.fme.vutbr.cz, Fakulta chemická VUTBR www.fch.vutbr.cz, Masarykův ústav vyšších studií ČVUT www.muvs.cvut.cz, Fakulta ekonomická
ZČU (Cheb) www.fek.zcu.cz, Fakulta pedagogická ZČU www.fpe.zcu.cz
ČZU všechny fakulty www.czu.cz, VŠB-TUO všechny fakulty www.vsb.cz, VŠCHT všechny fakulty www.vscht.cz, OSU všechny fakulty, FU hudební
obory www.osu.cz, Přírodovědecká fakulta UK www.natur.cuni.cz
Přírodovědecká fakulta MU www.sci.muni.cz, Pedagogická fakulta MU www.ped.muni.cz
Husitská teologická fakulta UK www.htf.cuni.cz, Evangelická teologická fakulta UK web.etf.cuni.cz, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT
(Děčín) www.fjfi.cvut.cz, Fakulta dopravní ČVUT (Děčín) www.fd.cvut.cz
Fakulta umění OSU výtvarné obory fu.osu.cz
Filozofická fakulta UPCE www.upce.cz/ff, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT (Praha) www.fjfi.cvut.cz, Přírodovědecká fakulta MU
www.sci.muni.cz, Obchodně podnikatelská fakulta SLU www.opf.slu.cz, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická TUL www.fp.tul.cz,
Fakulta ekonomická ZČU (Plzeň) www.fek.zcu.cz
UJEP všechny fakulty, FUD jen nMgr. a doktorské studium www.ujep.cz, Fakulta managementu VŠE www.fm.vse.cz, Fakulta elektrotechniky
a komunikačních technologií VUTBR www.feec.vutbr.cz, společný den otevřených dveří Fakulta aplikovaných věd, Fakulta elektrotechnická
a Fakulta strojní ZČU www.zcu.cz, Fakulta strojní ČVUT www.fs.cvut.cz, Dopravní fakulta Jana Pernera UPCE www.dfjp.cz, Filozofickopřírodovědecká fakulta SLU www.fpf.slu.cz, Fakulta informačních technologií ČVUT www.fit.cvut.cz, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií MENDELU www.frrms.mendelu.cz, Matematický ústav v Opavě SLU www.math.slu.cz, Fakulta strojní TUL www.fs.tul.cz, Lékařská
fakulta v Plzni UK www.lfp.cuni.cz, Fakulta chemicko-technologická UPCE www.upce.cz/fcht, Ústav soudního inženýrství VUTBR
www.vutbr.cz/usi, Fakulta filozofická ZČU www.ff.zcu.cz, Fakulta právnická ZČU www.fpr.zcu.cz
Fakulta podnikohospodářská VŠE fph.vse.cz, Fakulta ekonomicko-správní UPCE www.upce.cz/fes/
VFU všechny fakulty www.vfu.cz, Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU www.ldf.mendelu.cz, Fakulta dopravní ČVUT (Praha) www.fd.cvut.cz,
Fakulta stavební ČVUT www.fsv.cvut.cz, Fakulta podnikohospodářská VŠE fph.vse.cz, Fakulta informačních technologií VUTBR www.fit.vutbr.cz

Doporučujeme všechny termíny před návštěvou ověřit.

SOUKROMÉ VŠ
7. 1.
8. 1.

9. 1.
14. 1.
15. 1.
16. 1.

21. 1.
23. 1.
27. 1.
30. 1.

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. Praha (další termíny M. Boleslav 16. 1., 15. 2., Praha 11. 2.) www.savs.cz, Vysoká škola logistiky o.p.s. (další
termíny Přerov 4. 2., 3. a 14. 3., 4. a 7. 4., 5. 5., 2. 6., Praha 22. 2.) www.vslg.cz
CEVRO Institut, z.ú. (další termíny Praha 5. 2., Č. Krumlov 9. 1., 6. 2.) www.cevroinstitut.cz, Vysoká škola finanční a správní, a.s. (další termíny Praha
12. 2., 11. 3., 8. 4., 13. 5., 10. 6., 8. 7., 12. 8., 9. 9., K. Vary a Most 16. 1., 13. 2., 12. 3., 16. 4., 14. 5., 18. 6., 9. 7., 13. 8.) www.vsfs.cz, Vysoká škola obchodní
v Praze, o.p.s. (další termíny 22. 1., 5. a 19. 2., 4. a 18. 3., 8. 4., 13. 5., 3. a 10. 6.) www.vso.cz, Vysoká škola podnikání a práva, a.s. (další termíny 22. 1., 5.
a 19. 2., 4. a 18. 3., 8. 4., 13. 5., 3. a 10. 6., 2. a 16. 9.) www.vspp.cz
Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. (další termíny 21. 1., 6. a 20. 2., 11. a 31. 3., 14. 4., 13. 5., 18. 6., 14. 7., 27. 8.) www.vsh.cz
Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS, a.s. (další termín Brno 15. 1.) www.ambis.cz
Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. (další termíny 12. 2., 18. 3., 15. 4., 13. 5., 10. 6., 2. a 21. 9.) www.mup.cz
NEWTON College, a.s. (další termíny Praha 30. 1., 20. 2., 17. 6., 10. 9., Brno 23. 1., 13. 2., 18. 6., 3. 9.) www.newtoncollege.cz, University of New York
in Prague, s.r.o. (další termíny 13. 2., 12. 3., 23. 4., 14. 5., 18. 6.) www.unyp.cz, Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s. (další
termíny 13. 2., 12. 3., 16. 4., 14. 5., 18. 6.) www.vsmvv.cz
Vysoká škola ekonomie a managementu, a.s. www.vsem.cz
Vysoká škola kreativní komunikace, s.r.o. (další termíny 13. 2., 26. 3., 30. 4., 21. 5., 18. 6. a 3. 9.) www.vskk.cz
ART & DESIGN INSTITUT, s.r.o. www.adi.cz
Prague College s.r.o. (další termín 8. 2.) www.praguecollege.cz

Doporučujeme všechny termíny před návštěvou ověřit. Uvádíme pouze data, která jsme získali na webu škol (prosinec 2019). Některé školy vypisují termíny i několikrát do měsíce,
případně je můžete navštívit pravidelně či po domluvě.

TIP!

Aktuální podobu přehledu a termíny pro další měsíce najdete na
www.KamPoMaturite.cz a www.VysokeSkoly.com
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Zažijte studium bez tíže,
které vás vystřelí k úspěchu
Nejlépe hodnocená soukromá vysoká škola posledních let NEWTON College otevírá exkluzivní studium pod vedením významných
osobností z řad špičkových expertů z daných oblastí. Budoucí studenti se mohou těšit také na vysoce motivovanou výběrovou studijní
skupinu a celou řadu nadstandardních benefitů a služeb. Takový styl výuky je v České republice unikátní. Profesní zaměření studia vám
v minirozhovorech představí jejich profesní garanti.

PhDr. Marian Jelínek, Ph.D.

PSYCHOLOGIE PRO MANAGERY
PhDr. Marian Jelínek, Ph.D. je mentální
kouč, který více než 10 let spolupracoval
s českou hokejovou legendou, Jaromírem
Jágrem. Dnes spolupracuje s předními českými byznysmeny a vrcholovými sportovci
např. Karolínou Plíškovou.
V čem se profesní zaměření Psychologie
pro managery liší od studia klasické
psychologie?
Psychologie pro manažery je aplikace principů z obecné psychologie do manažerské
praxe. „Manažování“ lidí je hlavním úkolem
manažerů a jestliže chci někoho „manažovat“, nemohu se vyhnout zájmu o psychologii, neboť součástí člověka jsou jeho
emoce, duše, mysl a tím vším se můžeme
inspirovat právě v obecné psychologii.
Může manažer úspěšně fungovat bez
znalostí psychologie?
Já si opravdu nedovedu představit, že bych
bez znalostí psychologie mohl někoho řídit.
Jestliže chcete poznat člověka, tak musíte
poznat jeho „vnitřní prostředí“. Musíte znát
jeho slabá i silná místa, pozitivní a negativní
stránky. Díky těmto znalostem se pak snažíte odemknout jeho potenciál a umožnit mu
„bouchnout“, tedy vyrůst, rozkvést.
Proč jste se rozhodl spolupracovat
s NEWTON College?
NEWTON College je pro mě nová cesta
ve vzdělávání studentů, a to je pro mě to
zajímavé.

TIP!

Karel „Mindless“ Novotný

MARKETING A BRAND MANAGEMENT
Karel „Mindless“ Novotný je uznávaný
marketingový expert a specialista na brand
building. Během 20 let pracoval v celé řadě
předních reklamních agentur, nyní je majitelem konzultační společnosti Brand Family.
Co je to vlastně brand? Jaká je jeho
definice?
To je otázka, která pálí miliony lidí po
celém světě. Já se snažím svým klientům
vysvětlit, že brand je očekávání, ať už
racionální nebo emotivní, vědomé nebo
nevědomé. Brand je to, o co se značka
snaží, abychom od ní my konzumenti
očekávali.
Co může studentům nabídnout toto
profesní zaměření oproti oboru
Marketing, který nabízejí i jiné vysoké
školy?
Věřím, že studium Marketingu a Brand
Managementu osloví nejen studenty, kteří
mají zájem o marketing, ale pevně doufám, že se nám povede oslovit i ty, kteří by
chtěli jít trochu víc do hloubky a zkusit nahlédnout pod pokličku značek tak, aby se
z nich stali možná více než marketéři. Což
není žádné kvalitativní srovnávání, ale budeme se v nich snažit probudit strategické
přemýšlení, které bude mít základy ve
studiu více disciplín, jako je třeba psychologie, sociologie, filozofie, atd. Jejich širší
záběr jim potom pomůže v práci značkám
lépe nastavovat jejich strategie.

Ing. Petr Herian

MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ
Ing. Petr Herian založil úspěšné globální
společnosti NEWTON Media a NEWTON
Technologies, které se věnují monitoringu,
analýze médií a počítačovému zpracování
hlasu. Je dvojnásobným finalistou soutěže
Manažer roku a hojně se věnuje charitativní
činnosti.
Za svou práci jste získal několik
významných cen. Jaké ale byly vaše
začátky?
Za první dva roky jsme si neodnesli ani
korunu. Měli jsme to těžké, protože
v naší zemi chyběla po revoluci
podnikatelská tradice. Podnikání jsem
tedy pojal po svém. Důležitá pro mě
byla motivace. Věděl jsem totiž, že
dělám něco, co má smysl. Dnes už mají
mladí podnikatelé mnohem snazší
cestu a mohou následovat rady těch
zkušenějších.
Co si studenti z profesního zaměření
Management a podnikání odnesou?
Především znalosti a zkušenosti. Během
studia se mohou učit od úspěšných
manažerů a podnikatelů. Dozví se
moderní trendy v podnikání a potřebné
znalosti pro jeho rozjetí a fungování.
Všechny nabyté vědomosti si rovnou
otestují i v praxi a po ukončení studia tak
budou moci bez obav rozjet svoji vlastní
firmu. Studentům doporučuji, aby
podnikali a žili tím, co je baví.

E-book Jak se dostat na ekonomické fakulty stahujte zdarma na
www.KamPoMaturite.cz/e-booky

20 kam po maturitě
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Do kdy budete mít po maturitě status studenta? Ohlídejte si termíny s článkem
https://bit.ly/345xhic
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Studentka VŠE:
Přijímačky z matematiky nejsou
tak obtížné, jak se říká
Proč jste si vybrala Vysokou školu ekonomickou v Praze
(VŠE) a Fakultu financí a účetnictví (FFÚ)?
Původně jsem plánovala jít na Matfyz (Matematicko-fyzikální
fakulta Univerzity Karlovy), kam jsem byla přijata bez přijímacích zkoušek, ale přeci jen jsem nechtěla studovat matematiku jako takovou, a tak jsem se rozhodla pro jinou práci s čísly,
a to právě na Fakultě financí a účetnictví VŠE.
Jak jste se o VŠE či FFÚ dozvěděla?
Myslím, že o VŠE jsem se dozvěděla od učitelky matematiky.
Její dcera chodí také na VŠE. Občas nám řekla nějaké zkušenosti a informace.
Jak jste se připravovala na přijímací zkoušky?
Proběhla nějaká extra příprava?
Na přijímací zkoušky jsem se připravovala asi týden dopředu.
Propočítala jsem si nějaké testy z minulých let, které mi
nepřišly nějak zvláště těžké.
Jaký pro vás byl přechod ze střední školy na vysokou?
Zorientovala jste se rychle? Šli s vámi ze střední na
VŠE i nějací spolužáci?
Osobně nemám moc ráda změny, takže jsem se přechodu
trochu bála. Nepocházím z Prahy, a tak změna školy
znamenala i změnu bydlení. Nicméně na začátek semestru
jsem se těšila, a nakonec jsem všechno bez problémů zvládla. Také bylo příjemné, že už jsem tu pár lidí znala. Ze střední
školy nás na VŠE šlo asi šest, i když každý na jiný program.
Bylo něco, co vás v prváku na VŠE překvapilo?
Hodně lidí si ze začátku nemohlo zvyknout na prodloužené
vyučovací bloky po hodině a půl. Osobně mi to problém
nedělalo, i na gymnáziu jsme měli touto formou semináře.
Asi nejvíc mě překvapila anonymita. Nemáte žádnou svojí
pevnou třídu, ani kruhy, jako je to obvyklé na některých
jiných vysokých školách. Často potkáváte nové lidi. Osobně
doporučuji si najít na každém cvičení alespoň jednoho
člověka, se kterým tam budete chodit. Určitě to pak bude
o něco veselejší.
Jaká přednáška vás nejvíc bavila a proč?
Zatím mě asi nejvíce bavila přednáška z ekonomie. Byla to
sice náročná přednáška, učí se tři hodiny v kuse, ale byla velice poutavá a poučná, obzvlášť pro člověka z gymnázia, který
o této problematice prakticky nic neví.
Čím byste se chtěla v budoucnu živit?
Chtěla bych být auditorkou. Tento cíl jsem si stanovila, když
jsem se pro FFÚ rozhodla, a doufám, že mi to vyjde.
Setkala jste se před nástupem na VŠE s nějakým mýtem
o škole, který se po nástupu na VŠE nepotvrdil?
Asi největším mýtem, se kterým jsem se před nástupem do
školy setkala, byly velice obtížné přijímací zkoušky z matematiky. To se vůbec nepotvrdilo. Přijímací zkoušky byly ve
výsledku podle mého názoru lehké. Stačilo si jen napočítat

TIP!

testy z minulých let. Jestli chcete mít jistotu, že se vám to
opravdu podaří, a nejste zrovna matematický nadšenec, tak
určitě doporučuji přijímačky nanečisto.
Kde v Praze bydlíte? Pokud na koleji nebo v privátním
bytě, jak složité bylo kolej/byt získat?
Momentálně bydlím na koleji VŠE na Jižním Městě. S jejím
sháněním žádný problém nebyl. Stačilo si akorát pohlídat
všechny náležitosti, které člověk musí udělat: termín podání
přihlášky, termín platby apod.
Co byste doporučila středoškolákům, kteří jsou před
rozhodnutím, na jakou vysokou školu podat přihlášku,
a váhají? Podle čeho by se měli rozhodnout, podle čeho
jste se rozhodovala vy?
Myslím, že je opravdu důležité udělat si nějaký průzkum.
Kouknout se, co všechno za obory vysoké školy nabízejí a co
by mi tak mohlo vyhovovat. Nakonec totiž zjistíte, že např.
VŠE nevyučuje jen ekonomické předměty, jako jsou finance
a účetnictví, ale také mezinárodní obchod, cestovní ruch, informatiku, management, logistiku a mnoho dalších. Já jsem
si udělala průzkum, jela na den otevřených dveří, zeptala se
na všechno, co jsem chtěla vědět, a pak se rozhodla.

Michaela Šmakalová – studentka bakalářského studia na Vysoké škole
ekonomické v Praze

Sežeňte si učebnice pro přípravu na přijímačky i maturitu:
https://www.kampomaturite.cz/prijimacky-na-vs-1/
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KOMERČNÍ PREZENTACE

Kam po maturitě? Absolventy
láká práce v zahraničí
O pomaturitních prázdninách se říká,
že jsou těmi nejlepšími v životě. Přibývá
mladých Čechů, kteří je tráví v zahraničí
– prací. Míří do Velké Británie, ale třeba
i na Island. Co je tam láká?
„Jednoznačně získání zkušeností s životem v cizí zemi. Očekávají také zlepšení
cizího jazyka před nástupem do zaměstnání či na vysokou školu,“ zmiňuje hlavní
pohnutky klientů k vycestování ředitel
oddělení jazykových pobytů STUDENT
AGENCY Peter Janičina.
Právě pro navazující studium je znalost
cizích jazyků takřka nezbytností. Nedávný
průzkum Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy ukázal, že téměř všichni
čeští vysokoškoláci ovládají
alespoň jeden cizí jazyk, polovina dokonce dva. „Ačkoliv se
téměř na žádné vysoké školy
neskládají přijímací zkoušky
z cizího jazyka, při studiu je
pak především znalost angličtiny více než potřebná, a to
kvůli cizojazyčným studijním
materiálům,“ dodává Janičina,
který má s jazykovým vzděláváním v zahraničí dlouholeté
zkušenosti.

Měsíčně si zákazníci STUDENT AGENCY
vydělají na Islandu i 1200 Eur. „Už za jeden
měsíc tak vydělají více, než byly jejich
vstupní náklady v podobě programového
poplatku, letenky, pojištění, …“ dodává
Grobová. Zákazníci agentury kromě
zprostředkování zaměstnání získají i asistenci při orientaci na ostrově po příletu
či podporu partnerské agentury po celou
dobu pobytu.
„Na Islandu se bez problémů domluvíte
anglicky. Islanďané ji ovládají hravě, mimo
jiné díky televizi, která tu běží jenom v angličtině s islandskými titulky. Na hotelu se
mi ale dostalo řádného procvičení. Volali
lidé ze všech koutů světa. Navíc si anglič-

tinu zlepšujete každodenním kontaktem
s hosty,“ popisuje zkušenost absolventka
pobytu Marie Kučerová.
Práci v hotelech STUDENT AGENCY sjednává zákazníkům také ve Velké Británii či
Norsku. Na farmy míří mladí Češi mimo
jiné do Irska. „V posledních letech zájem
o práci na farmách sílí. Kromě Čechů za
prací na léto míří i mladí lidé z dalších
zemí, angličtina pak bývá společným jazykem,“ vysvětluje Grobová výhody.
Další možností jsou pak krátkodobé au
pair pobyty. Na ty mladé Češky i Češi míří
do všech zemí Evropy – Velká Británie,
Francie, Španělsko, Itálie, Rakousko,
Německo či severský Island.

Kde si v létě vydělat a naučit se cizí jazyk?
Většina mladých Čechů si
vybírá svou práci podle destinace. Kromě práce a jazykových znalostí si chtějí domů
z prázdnin přivést i zážitky.
Populární je proto v posledních letech Island. „Můžeme
zájemcům zprostředkovat
práci na farmách nebo
v hotelech a restauracích
ve venkovských oblastech,“
popisuje manažerka prodeje
jazykových pobytů STUDENT
AGENCY Soňa Grobová.

TIP!

Víte, kdy budou prázdniny a svátky v příštích letech?
Naplánujte si volno už dnes: https://bit.ly/2Rxu4pa

Když vysoká musí počkat…
Práce v zahraničí je častou
volbou mladých Čechů, kteří se
rozhodli po maturitě buď jeden
rok bez školy, nebo neprošli
výběrovým řízením na jejich
vytouženou školu. „Je to až 40
% ze všech našich klientů, kteří
poptávají au pair pobyty nebo
pracovní pobyty v zahraničí,“
upřesňuje za pracovní pobyty
od STUDENT AGENCY Janičina.
„Doporučujeme au pair pobyty.
Češky a Češi mají v zahraničí
dobrou pověst, proto je po nich
velká poptávka,“ dodává.
Na takový pobyt zákazníci
vyjíždějí už dobře jazykově
vybavení. Přesto, ve většině zemí
jsou pro au pair povinné kurzy
cizího jazyka. „Navštěvovala jsem
speciální kurzy určené právě pro
au pair. Díky tomu jsem si našla
nové přátele, nejen v lavicích, ale
i na společné cestování a objevování,“ popisuje zkušenost
Lucie K., která patří mezi stovky
spokojených klientů STUDENT
AGENCY.
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Kam po
maturitě:

na veřejnou
vysokou
školu
Podívejte se na přehled akcí, které
veřejné vysoké školy chystají pro
uchazeče – najdete je na str. 18.

fakulta/škola s převahou ekonomicky zaměřených oborů

Fakulta životního prostředí ČZU v Praze
Kamýcká 1176, 165 21 Praha 6 – Suchdol
Telefon: 224 383 765, 224 383 752, 224 384 883
berankovar@fzp.czu.cz
www.fzp.czu.cz, https://www.youtube.com/user/FZPvPraze,
facebook @fzp.czu.cz, twitter @FesCuls

NABÍZÍ PRO ROK 2020/2021 STUDIUM V TĚCHTO STUDIJNÍCH PROGRAMECH:

(P=prezenční forma, K=kombinovaná forma studia):

BAKALÁŘSKÉ PROGRAMY

MAGISTERSKÉ PROGRAMY V ČJ:

■ Aplikovaná ekologie (P, K)

■ Aplikovaná ekologie (P)

průzkum Země v životním prostředí (P)
■ Vodní hospodářství (P)
■ Územní plánování (P)
■ Územní technická a správní služba v životním
prostředí (P, K – kombinované studium v Praze a konzultačních

■ Krajinné a pozemkové úpravy (P)

■ Geografické informační systémy a dálkový

střediscích Litvínov, Karlovy Vary)

BAKALÁŘSKÉ PROGRAMY V AJ
■ Geographic Information Systems and Remote
Sensing in Environmental Sciences, Environmental
Engineering, Environmental Data Science

■ Environmentální modelování (P)
■ Krajinné inženýrství (P)
■ Voda v krajině (P)

■ Ochrana přírody (P, K)

■ Regionální a environmentální správa (P, K)

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ PROGRAMY V AJ:

■ Environmental Modelling ■ Nature Conservation

■ Landscape Planning ■ Environmental Geosciences

Přihlášky: pouze elektronicky na adrese: http://is.czu.cz/prihlaska do 31. 3. 2020.
Dny otevřených dveří: 24.–25.1. 2020.
Do většiny bakalářských studijních programů přijímáme bez přijímacích zkoušek.
Podmínky přijímacího řízení na www.fzp.czu.cz

studuj na
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Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze
Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 – Suchdol
Telefon: 224 383 743 , 224 383 710
infoprihlasky@fld.czu.cz, stehlik@fld.czu.cz
www.fld.czu.cz
Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze je moderní fakulta, která poskytuje kvalitní vysokoškolské vzdělání. Prostředí univerzitního kampusu s sebou přináší řadu výhod v podobě kolejí, menzy, velkého sportovního areálu a veškeré občanské vybavenosti. Studijní programy
jsou orientované na udržitelné hospodaření, práci s lesními ekosystémy, dřevařství, ekonomiku, konstrukce dřevostaveb a mnoho dalšího.
AKREDITOVANÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
■ Lesnictví, specializace Ochrana a pěstování lesních ekosystémů
■ Lesnictví, specializace Ekonomika a řízení lesního hospodářství
■ Dřevařství, specializace Podnikání ve dřevozpracujícím a nábytkářském průmyslu
■ Dřevařství, specializace Zpracování dřeva
■ Provoz a řízení myslivosti
■ Konzervace přírodnin a taxidermie
■ Systémová arboristika
■ Forestry, specializace Forest Ecosystems Protection and Silviculture
AKREDITOVANÉ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
■ Lesní inženýrství
■ Dřevařské inženýrství
■ Dřevěné konstrukce a stavby na bázi dřeva
■ Forestry, Water and Landscape management
■ Tropical Forestry and Agroforestry

Dny otevřených dveří: 24. – 25. 1. 2020, 20. 3. 2020
Termín podávání přihlášek: do 17. 4. 2020

Sledujte nás

Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze
Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 – Suchdol
Telefon: 224 382 360, studijní odd. Mgr. Ivana Berníková
bernikova@pef.czu.cz, www.pef.czu.cz, www.facebook.com/PEF.czu.cz
Elektronická přihláška: ANO
Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze poskytuje studentům ucelené univerzitní vzdělání v prostředí jedinečného univerzitního kampusu. Fakulta
nabízí studentům široké spektrum vzdělávání jak v prezenční, tak i v kombinované formě studia, včetně možnosti studovat vybrané programy i v angličtině.
Studium je rozdělené do tří stupňů – bakalářský (3 roky), navazující magisterský (2 roky) a doktorský (4 roky). Fakulta rovněž spolupracuje s mnoha
zahraničními univerzitami a studentům se tak otevírá možnost účasti na zahraničních studijních pobytech a stážích na těchto partnerských univerzitách.
Univerzita nabízí studentům také skvělé počítačové vybavení, vlastní knihovny a studovny a široké možnosti mimoškolních a volnočasových aktivit.
Univerzitní kampus disponuje i vlastním sportovním areálem a ubytovacími kapacitami, na kolejích může být ubytováno až 2 490 studentů.

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM: Provoz a ekonomika, Podnikání a administrativa, Informatika, Systémové inženýrství, Veřejná správa
a regionální rozvoj, Hospodářská a kulturní studia, Inovativní podnikání, Economics and Management, Informatics,
Business Administration
MAGISTERSKÉ STUDIUM: Provoz a ekonomika, Podnikání a administrativa, Informatika, Systémové inženýrství,
Veřejná správa a regionální rozvoj, Hospodářská a kulturní studia, Projektové řízení, Evropská agrární diplomacie,
Economics and Management, Informatics, European Agrarian Diplomacy, Business Administration
DOKTORSKÉ STUDIUM: Podniková a odvětvová ekonomika, Management,
Regionální a sociální rozvoj, Informační management, Systémové inženýrství
a informatika, Sector Economics and Economics of Enterprise, Management,
Regional and Social Development, Information Management, Systems
Engineering and Informatics
Přijímací řízení do bakalářského stupně studia:
PEF přijímá elektronický formulář (přihlášky do všech druhů a forem studia na
http://prijimacky.pef.czu.cz), který je potřeba podat do 31. 3. 2020.
Dny otevřených dveří: 24. – 25. 1. a 20. 3. 2020

studuj na
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Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze

FAPPZ, ČZU v Praze
Kamýcká 129
165 00 Praha – Suchdol
El. přihl.: ANO
www.af.czu.cz
http://prijimacky.czu.cz/

Nabízí BAKALÁŘSKÉ STUDIUM těchto akreditovaných studijních oborů:
PROFESNÍHO ZAMĚŘENÍ: Rostlinná produkce ■ Zahradnictví ■ Zahradní a krajinářské
úpravy ■ Zahradní a krajinářská architektura ■ Trávníkářství ■ Živočišná produkce ■ Chov
koní ■ Speciální chovy ■ Kynologie ■ Zoorehabilitace a asistenční aktivity se zvířaty
■ Rybářství a akvaristika ■ Ekologické zemědělství ■ Veřejná správa v zemědělství a krajině.
TEORETICKÉHO ZAMĚŘENÍ: Chovatelství ■ Pěstování rostlin ■ Produkční a okrasné
zahradnictví ■ Rozvoj venkova ■ Kvalita produkce ■ Rostlinolékařství ■ Výživa a potraviny
■ Ochrana krajiny a využívání přírodních zdrojů ■ Sustainable Use of Natural Resources
■ Agriculture and Food.
Pro absolventy bakalářských studijních programů nabízíme
možnost navazujícího magisterského, případně doktorského studia prezenční formou, u vybraných oborů i formou
kombinovanou.
Dny otevřených dveří: 24. – 25. 1. 2020
Termín podání přihlášek: do 31. 3. 2020
Přijímací zkouška pro Bc.: 9. – 12. 6. 2020
pro NMgr.: 4., 5. a 8. 6. 2020

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 programech:

Telefon:	224 384 216
224 383 218

■ 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

El. přihl.: ANO

■ AGRICULTURAL ENGINEERING (VYUČOVANÝ V AJ)

Kamýcká 129
165 21 Praha 6 – Suchdol

jiroutkoval@tf.czu.cz
www.tf.czu.cz

(VYUČOVANÝ V AJ)
Dny otevřených dveří: 24. a 25. 1. 2020, 20. 3. 2020
Elektronickou přihlášku ke studiu lze podat do 31. 3. 2020 na http://prijimacky.czu.cz.
Podrobné informace o možnostech studia lze získat na www.tf.czu.cz v záložce Uchazeči o studium.

FAKULTA TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČZU v Praze
FAKULTA TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ České zemědělské univerzity v Praze nabízí
tříleté bakalářské programy:
■ Tropické zemědělství (vyučován v ČJ, přijímací zkoušky z biologie a angličtiny)
■ International Cooperation in Agriculture and Rural Development (vyučován v AJ, přijímací zkoušky
z geografie světa a angličtiny)
Uchazeči s průměrem do 1,8 jsou přijímáni bez přijímacích zkoušek.

Kamýcká 129
165 00 Praha 6 – Suchdol
El. přihl.: ANO
www.ftz.czu.cz
http://studuj.czu.cz/

Dvouleté magisterské programy (vyučovány v AJ):
■ International Development and Agricultural Economics
■ Agri-food Systems and Rural Development
■ Tropical Crop Management and Ecology
■ Tropical Forestry and Agroforestry
■ Wildlife and Livestock Production, Management
and Conservation
■ Agriculture in Tropics and Subtropics
Studentům nabízíme zapojení do rozvojových i výzkumných
projektů v ČR i zahraničí.
Dny otevřených dveří: 24.–25. 1. 2020, 20. 3. 2020
Termín podání přihlášek: do 31. 3. 2020
Další informace: www.ftz.czu.cz , facebook.com/ftz.czu.cz

studuj na
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Institut vzdělávání a poradenství ČZU v Praze

NABÍZÍ STUDIUM V TĚCHTO PROGRAMECH:
BAKALÁŘSKÝ PROGRAM:
■ UČITELSTVÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ – kombinovaná forma studia
V Lázních 3
159 00 Praha 5 - Malá Chuchle
Telefon: 224 386 001
El. přihl.: ANO
chuchle@ivp.czu.cz
www.ivp.czu.cz
www.facebook.com/ivp.czu.cz

PROGRAMY CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ:
■ STUDIUM UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ
■ STUDIUM VYCHOVATELSTVÍ
Dny otevřených dveří: 24. – 25. 1. 2020
Termín podání přihlášek: (bakalářské obory): do 31. 3. 2020
Přijímací zkoušky (bakalářské obory): 8., 9. a 11. 6. 2020
Další informace: www.ivp.czu.cz
www.facebook.com/ivp.czu.cz

Přijímačky a maturita v pohodě
Akční balíček – ušetřete 179 Kč
Balíček obsahuje učebnice Přijímačky na VŠ v pohodě – Studijní
předpoklady + Základy společenských věd v hodnotě 678 Kč
za akční cenu 499 Kč. Při jeho nákupu ušetříte 179 Kč.
Na akční balíček se nevztahují další slevy.

MATURITA

Maturita v pohodě AJ 2019
Maturita v pohodě ČJ 2019
Maturita v pohodě MAT 2019

SLEVA 11 % S KÓDEM TAK11

Pořiďte si nové učebnice k maturitě
se slevou. Zadejte kód TAK11 do
košíku na www.KamPoMaturite.cz
a získáte slevu 11 % na učebnice
k maturitě z této stránky.
Sleva platí do 31. 1. 2020
a nevztahuje se na akční balíček.

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze
MODERNÍ APLIKACE PŘÍRODNÍCH VĚD

■ Kvantové technologie ■ Matematické modelování ■ Radiační ochrana
■ Elementární částice a urychlovače ■ Informatika a software ■ Kvantová fyzika
■ Lasery ■ Jaderná fyzika ■ Nanotechnologie ■ Teoretická fyzika ■ Radiofarmaka
■ Elektronika ■ Jaderná chemie ■ Aplikovaná statistika ■ Matematika
■ Optoelektronika ■ Reaktory a energetika ■ Termojaderná fúze ■ Radiologie

Břehová 7
115 19 Praha 1
Telefon: 224 358 284
studium@fjfi.cvut.cz
www.fjfi.cvut.cz
www.jaderka.cz
www.facebook.com/Jaderka

Fakulta nabízí studium úzce propojené s praxí již v průběhu bakalářského studia s velkým mezioborovým přesahem do medicíny, ekonomie, IT, ochrany obyvatelstva a dalších oborů. Absolventi
fakulty odcházejí do praxe jako vysoce cenění odborníci a nemají nouzi o pracovní nabídky.
Díky spolupráci s více než 140 univerzitami a výzkumnými institucemi v ČR i v zahraničí a poměrně
malému počtu studentů garantujeme práci na aktuálních vědeckých a aplikačních problémech
a možnost vycestovat do zahraničí na stáže a dlouhodobé pobyty.
Fakulta též nabízí neformální vyžití v podobě kulturně-společenských a vědeckých akcí. Pořádáme
plesy, Noc na Jaderce, konference, Festival umění, divadla atd. Příjemné prostředí napomáhá lépe
zvládat náročné studium.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 28. 1. 2020. PŘIHLÁŠKY: DO 30. 4. 2020
– PRIHLASKA.CVUT.CZ
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ST U D UJ BYZ NYS
NA T E C H N I C E !
Ekonomické a technické vzdělání v jednom? Ideální kombinace!
Nastartuj svou vysokoškolskou dráhu bakalářským studiem Ekonomika a management
(Economics and Management) a vyber si, zda chceš studovat v češtině či angličtině.
V druhé polovině studia máš k dispozici hned čtyři specializace:

Marketing
Personalistika

Podpora firemních procesů
Účetnictví a daně

Chceš vědět víc? Není nad osobní zkušenost!
Přijď na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

v pátek 24. ledna 2020
ve středu 18. března 2020

Nezapomeň! Přihlášku si můžeš podat NEJPOZDĚJI do 31. března 2020!
WWW.MUVS.CVUT.CZ / Kolejní 2637/2a, 160 00 Praha 6 Dejvice /

224 353 164

info@muvs.cvut.cz

studuj na

ČVUT Masarykáč
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FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ
ČVUT V PRAZE
zajímavé studium medicíny, přírodních věd a techniky
výborné uplatnění
část studia lze realizovat v zahraničí

Fakulta
architektury
ČVUT

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM (3 roky)
Biomedicínský technik
Optika a optometrie
Informatika a kybernetika ve zdravotnictví
Biomedicínská informatika
Informační a komunikační technologie

SOUČASNOST
A BUDOUCNOSTI:
NOVé DIMENZE
A PŘEKRÝVÁNÍ
DISCIPLÍN

Fyzioterapie
Radiologický asistent
Zdravotnické záchranářství
Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
Plánování a řízení krizových situací

ARChITEKTURA A URBANISMUS
KRAjINÁŘSKÁ ARChITEKTURA
DESIgN

Zveme Vás na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

7. února 2020.
(nám. Sítná 3105, Kladno)

Fakulta architektury ČVUT v Praze
fa.cvut.cz
@fa_ctu
www.fa.cvut.cz

www.fbmi.cvut.cz

Inz_FBMI_KamPoMaturite_11-19_90x130.indd 1

STROJAŘINA

14.11.2019 0:56:00

jistota zaměstnání v éře robotů!

Dny otevřených dveří:
29. 1. 2020/21. 3. 2020
1× Bc. program
13× Ing. program
1× PhD. program
Strojarna.cz
cvutfs
www.fs.cvut.cz

studuj na
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POSTAV SI SVOU
BUDOUCNOST!

FA K U LTA S TAV E B N Í Č V U T V P R A Z E

stavebnictví / architektura / geodézie / kartografie

DEN O TE V Ř EN ÝCH DV EŘ Í
PŘIJĎ SI VYBRAT
31. ledna 2020

studuj na

fsv.cvut.cz
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univerzita karlova
matematicko-fyzikální fakulta

termín podání přihlášky pro bakalářské studium: 31. 3. 2020
termín podání přihlášky pro magisterské studium: 28. 2. 2020

Fyzika

Informatika

Matematika

Učitelství

Bakalářský program (Bc.)

Bakalářské programy (Bc.)

Bakalářské programy (Bc.)

Bakalářské programy (Bc.)

Fyzika

Informatika

Obecná matematika

Kombinace programů se zaměřením

Matematika pro informační

na vzdělávání

Obecná informatika
Navazující magisterské programy (Mgr.)

Databáze a web

Astronomie a astrofyzika

Umělá inteligence

Finanční matematika

Matematika

Biofyzika a chemická fyzika

Počítačová grafika, vidění

Matematické modelování

Informatika

Částicová a jaderná fyzika

a vývoj her

Fyzika atmosféry, meteorologie

Programování a vývoj software

Navazující magisterské programy (Mgr.)

Matematika – Geografie (na PřF UK)*

Systémové programování

Finanční a pojistná matematika

Matematika – Tělesná výchova a sport

a klimatologie
Fyzika kondenzovaných soustav

Bioinformatika (na PřF UK)*

a materiálů
Navazující magisterské programy (Mgr.)

Geofyzika a fyzika planet

Informatika – Diskrétní modely

Matematické a počítačové modelování

a algoritmy
Informatika – Jazykové technologie

Optika a optoelektronika
Teoretická fyzika

a počítačová lingvistika
Informatika – Softwarové a datové
inženýrství

Deskriptivní geometrie

Matematická analýza

(na FTVS UK)*

a technice

Učitelství fyziky pro střední školy

Matematika pro informační

Učitelství matematiky

technologie

pro střední školy

Numerická a výpočtová matematika

Učitelství informatiky pro střední školy

Pravděpodobnost, matematická

Učitelství deskriptivní geometrie

statistika a ekonometrie

Informatika – Teoretická informatika
Informatika – Umělá inteligence
Informatika – Vizuální výpočty a vývoj
počítačových her
Bioinformatika (na PřF UK)*

R matfyz.cz

Navazující magisterské programy (Mgr.)

Matematické struktury

Informatika – Softwarové systémy

R mff.cuni.cz

Fyzika

Matematické modelování ve fyzice

Fyzika povrchů a plazmatu

ve fyzice

technologie

R facebook.com/MFFUK

* Ke studiu v programech označených hvězdičkou se zájemci o studium přihlašují na fakultě, s níž MFF UK
na zajištění tohoto programu spolupracuje. Podrobné informace včetně termínů podání přihlášek naleznete na webu příslušné fakulty. V ostatních případech se zájemci o studium přihlašují přímo na MFF UK.

studuj na

pro střední školy
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Rozhoduješ se, kam dál? Ale nechceš moc daleko?
Potom je Vysoká škola polytechnická Jihlava Tvojí volbou číslo 1.
www.vspj.cz/eprihlaska/rozcestnik

!

Den otevřených dveří se koná ve čtvrtek 27. 2. 2020.

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

PORODNÍ ASISTENTKA (P)

APLIKOVANÁ TECHNIKA PRO
PRŮMYSLOVOU PRAXI (P, K)

VŠEOBECNÁ SESTRA (P, K)

APLIKOVANÁ INFORMATIKA (P, K)

ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ
PRACOVNÍK (P, K)

CESTOVNÍ RUCH (P, K)

MAGISTERSKÉ STUDIUM

FINANCE A ŘÍZENÍ (P, K)

KVALITA A BEZPEČNÁ PÉČE
VE ZDRAVOTNICTVÍ (K)

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16, 586 01 Jihlava
email: studijni@vspj.cz, telefon: 567 141 181
www.vspj.cz
facebook.com/vsp.jihlava

„Zajímají mě příběhy lidí.“
„Baví mě výzvy.“
„Umím se na věci dívat z různých
úhlů pohledů.“

CHCI STUDOVAT

ADIKTOLOGII.

info.adiktologie@lf1.cuni.cz
www.lf1.cuni.cz/adiktologie
www.facebook.com/studium.
adiktologie/

Adiktologie propojuje zdravotnické, sociální
a psychoterapeutické dimenze.
Adiktolog je zdravotnický pracovník.
Studium adiktologie se zabývá prevencí, léčbou
a snižováním škod v oblasti užívání návykových
látek a závislostního chování.

CHCETE
VĚDĚT
VÍC?

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM
adipoint.wordpress.com

studuj na
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Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové
Telefon: +420 495 816 220, 495 816 334
E-mail: studijni@lfhk.cuni.cz
www.lfhk.cuni.cz

CO NABÍZÍME?
MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ (délka 6 let)
ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ (délka 5 let)
BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

OŠETŘOVATELSTVÍ, Obor všeobecná sestra (délka 3 roky)
Přihlášky ke studiu do 29. 2. 2020.

PROČ NA MEDICÍNU DO HRADCE?
Špičkové vzdělání na menší fakultě s rodinnou atmosférou.
Studentské, zelené město, kde nebudete ztrácet čas v MHD a kolonách.
Můžete si dopřát stáže a pobyty v zahraničí, spolupracujeme také
s MAYO Clinic, USA.

ekonomie | politologie | sociologie | komunikační studia | teritoriální studia

Přihlášky do 31. března 2020
cz
www.fsv.cuni.
fsv_inz_185x130.indd 9
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3. 7. 2019 21:22:15

VŠ

veřejné vysoké školy 33

VysokeSkoly.com
Vysoká škola ekonomická v Praze

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
FAKULTY FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ
24. ledna 2020, 9:00–11:00
Vencovského aula, VŠE, Nám. W. Churchilla 4, Praha 3 – Žižkov
od 11:00 bude podávány informace i pro zájemce o navazující magisterské studium.

Stáhněte si zdarma e-booky

Zjistíte všechny informace k danému oboru na jednom místě:
■ Kde se dá obor studovat ■ Co vás čeká u přijímaček
■ Termíny zkoušek ■ Vzorový test nanečisto
E-booky pro lékařské fakulty, obor psychologie, práva,
Policejní akademii ČR, maturitu a další
www.KamPoMaturite.cz/e-booky
Vysoká škola ekonomická v Praze

Fakulta
mezinárodních
vztahů
semestr
v zahranièí

Studijní programy:

Mezinárodní obchod

stáe h
ác
ve firm
studium dvou
svìtových
jazykù

kvalitní
a mezinárodnì
uznatelné
vzdìlání

Mezinárodní studia a diplomacie
Cestovní ruch
International Business
International and Diplomatic Studies

ra
lní mí ce
á
m
i
x
ma
iza
cional
a
n
r
e
int

Manažer obchodu

http://fmv.vse.cz

30/4/2020

FMVPridejseknam

studuj na

Uzávěrka přihlášek:

fmv_vse
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Životní prostředí
Materiály
Nanotechnologie

Potraviny a výživa

Léčiva a medicinální chemie

Biochemie
a mikrobiologie

Zdroje energie

CO U NÁS MŮŽEŠ STUDOVAT?
Restaurování
uměleckých děl

Analytická
a obecná chemie
Forenzní analýza

Inženýrství

a další...

(Bio)Infomatika

VÝZVA,
KTERÁ SE VYPLATÍ!
CO JE NA VŠCHT JINAK?

VŠCHT V MEZINÁRODNÍCH ŽEBŘÍČCÍCH?

• Strávíš hodně hodin v laboratořích — teorie bez praxe je k ničemu.

QS ranking 2019
• Celkové umístění v TOP 400 nejlepších světových univerzit
• 2. nejlepší výsledek z českých univerzit
• Pozice v TOP 50 na světě v kategorii Podpora studentů
ve výuce a zapojení do výzkumu

• Profesoři tě budou znát jménem. Poměr vyučující vs. studenti
je v ČR bezkonkurenční.
• Je tu rodinná atmosféra. Nikdo tě nenechá ve štychu a spousty
spolků se postarají o zábavu ve volném čase.
• Už během bakaláře se můžeš zapojit do výzkumu s kolegy z Oxfordu,
ETH v Curychu nebo Heidelbergu.
• Nejsme lehká škola. Výměnou za to se naučíš myslet jinak
a zaměstnavatelé se o tebe poperou.
Dny otevřených dveří 24. a 25. 1. 2020 od 9:00.

THE Ranking 2019
• Umístění mezi 4% nejlepších univerzit
• 2. nejlepší v ČR v kategorii Výuka
U-Multirank 2019
• Nejvíce (9) známek nejvyšší kvality z českých univerzit.

studuj na
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Univerzita obrany v Brně
Kounicova 156/65, 662 10 Brno
Telefon: 973 443 448
jdunaunob@unob.cz
instagram.com/uniobranybrno
facebook.com/Univerzita.obrany

UNIVERZITA OBRANY … VÍCE NEŽ VYSOKÁ ŠKOLA

Studentem a vojákem z povolání na prestižní univerzitě, k tomu pravidelný plat a výhody, které nejsou k zahození. Univerzita
obrany Ti nabízí široké spektrum atraktivních technických, manažerských a zdravotnických programů, specializací a oborů.
Univerzita obrany jako jediná vojenská vysoká škola v ČR připravuje vojenské profesionály – důstojníky pro Armádu ČR
a civilní odborníky ve prospěch bezpečnostního systému státu a obranného a bezpečnostního průmyslu.

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ (BRNO)

■ STUDIJNÍ PROGRAM: VOJENSKÉ TECHNOLOGIE STROJNÍ – pětileté magisterské studium

Studijní program má 7 specializací, které mají strojní základ, např. Vojenský pilot, Zbraně a munice, Bojová a speciální vozidla.

■ STUDIJNÍ PROGRAM: VOJENSKÉ TECHNOLOGIE ELEKTROTECHNICKÉ – pětileté magisterské studium

Studijní program má 8 specializací, které mají elektrotechnický základ, např. Informační technologie, Elektronický průzkum.

■ STUDIJNÍ PROGRAM: KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST – pětileté magisterské studium

FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU (BRNO)

■ STUDIJNÍ PROGRAM: ŘÍZENÍ A POUŽITÍ OZBROJENÝCH SIL – pětileté magisterské studium

Studijní program má 12 velitelských, manažerských a logistických specializací – např. Velitel průzkumných jednotek,
Vojenská logistika, Řízení lidských zdrojů, Management informačních zdrojů.

FAKULTA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ (HRADEC KRÁLOVÉ)

■ STUDIJNÍ OBOR: ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ

tříleté bakalářské studium

■ STUDIJNÍ OBOR: VOJENSKÝ LÉKAŘ

šestileté magisterské studium

■ STUDIJNÍ OBORY: VOJENSKÝ ZUBAŘ a VOJENSKÝ FARMACEUT

pětileté magisterské studium

ZVOLIT UNIVERZITU OBRANY PATŘÍ MEZI DOBRÁ ROZHODNUTÍ.

ZÍSKÁŠ:

■ Kvalitní vzdělání uplatnitelné i v civilním sektoru.
■ Pravidelný měsíční plat po dobu studia.
■ Možnost prospěchového a tvůrčího stipendia.
■ Zdarma ubytování na kolejích s internetem.
■ Zdarma vojenskou uniformu a výstroj.
■ Přístup k moderním technologiím a vědecké činnosti.
■ Týmové prostředí a individuální přístup ze strany učitelů.
■ Skvělou znalost angličtiny a dalších světových jazyků.
■ Široké sportovní vyžití a kvalitní zázemí.
■ Možnost studovat v zahraničí (Erasmus+).
■ Jistotu budoucího zaměstnání v Armádě ČR.
■ Nástupní plat absolventa poručíka 48 000 Kč.

Bližší informace nalezneš na www.unob.cz.
Pro uchazeče o studium na fakultách UO jsou zdarma pořádány
víkendové přípravné kurzy k přijímacím zkouškám.
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:
Fakulta vojenských technologií a Fakulta vojenského leadershipu:
16. ledna a 5. března 2020 v 9.00 a 11.30 hodin.
Fakulta vojenského zdravotnictví: 11. ledna 2020 v 9.00 a 13.00 hodin

studuj na
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Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Ústav hudební vědy FF MU nabízí pro akademický rok 2020/2021 tyto bakalářské programy:

■ HUDEBNÍ VĚDA
■ SDRUŽENÁ UMĚNOVĚDNÁ STUDIA
■ TEORIE INTERAKTIVNÍCH MÉDIÍ
■ TEORIE A PROVOZOVACÍ PRAXE STARÉ HUDBY (pouze kombinované studium)

Proč studovat bakalářské programy na Ústavu hudební vědy FF MU?
■ Jedno z nejlépe vybavených pracovišť FF MU.
■ Rozsáhlá nabídka odborných praxí v kulturních institucích během studia.
■ Pravidelné zahraniční i domácí exkurze po uměleckých památkách spojené s návštěvami koncertů
a operních představení.
■ Možnost vycestovat na partnerské zahraniční univerzity (stáže, studentské i pracovní pobyty).
■ Praktické umělecké vyžití (studentský orchestr, sbor, ansámblová hra).
■ Po absolvování Bc. studia lze pokračovat v navazujícím magisterském studiu v těchto programech:
Hudební věda, Teorie interaktivních médií, Učitelství estetické výchovy pro střední školy,
Management v kultuře, Zvukový design a multimediální technologie (v přípravě).
■ Absolventi nalézají uplatnění v předních kulturních a vědeckých institucích po celé ČR.

Arna Nováka 1
602 00 Brno
Telefon: 549 49 5453
music@phil.muni.cz
music.phil.muni.cz

Podání elektronické přihlášky do 29. 2. 2020 (is.muni.cz/prihlaska)
Den otevřených dveří 17. a 18. 1. 2020

NEJVĚTŠÍ ››
000 prací, 9 000 zdarma
NEJLEPŠÍ ›› 26
maturitní otázky, čtenářské deníky,
STAHUJ ›› slohové práce, referáty
Fakulta informatiky, Masarykova univerzita
Botanická 68a, 602 00 Brno
Telefon: 549 491 818
studijni@fi.muni.cz

fi.muni.cz, Facebook, Instagram, Twitter: #fimuni

Elektronická přihláška: is.muni.cz/prihlaska

Den otevřených dveří:
3. 2. 2020
Více na: fi.muni.cz/admission/dod
Přihlášky do Bc. studia: do 29. 2. 2020
Jak bez přijímaček:
fi.muni.cz/admission/entry-exam-pardon.html
Bakalářské studijní programy:
Informatika – příklady zaměření: Počítačové
systémy, komunikace a bezpečnost; Vizuální
informatika; Grafický design; Bioinformatika;
Matematická informatika
Programování a vývoj aplikací
Informatika ve vzdělávání
Více na: fi.muni.cz/admission/bc

Čerstvá bakalářka Magdaléna se v rámci Bc. programu Informatika
zaměřila na počítačovou grafiku. Na FI MU je více než 20 %
studentek a jejich zastoupení každoročně roste.

studuj na
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Nabídka studijních programů
pro akademický rok 2020/2021

Magisterské programy

Bakalářské programy

– Všeobecné lékařství (MUDr.)
– Zubní lékařství (MDDr.)
– Bioanalytická laboratorní diagnostika
ve zdravotnictví – Embryolog (Mgr.)
NOVÝ STUDIJNÍ PROGRAM

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Navazující
Magisterské programY
–
–
–
–

Fyzioterapie
Intenzivní péče
Nutriční specialista
Optometrie

Dentální hygiena
Fyzioterapie
Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
Nutriční terapie
Optika a optometrie
Ortoptika
Porodní asistentka
Radiologický asistent
Všeobecná sestra
Zdravotnické záchranářství

Podej přihlášku do 29. 2. 2020 a studuj v Brně!
SIMU – Simulační centrum
Unikátní výukové pracoviště, ve kterém bude probíhat praktická
výuka studentů Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.
Simulace reálného nemocničního prostředí:
– urgentní příjem včetně sanitního vozu
– operační sály
– jednotky intenzivní péče
– standardní nemocniční pokoje
– porodní sál
– moderní výukové prostory
SIMU bude patřit k největším a nejmodernějším simulačním
centrům ve střední Evropě.

Zahájení výuky v SIMU v září 2020



studuj na

Univerzitní kampus Bohunice,
Kamenice 5, 625 00 Brno

at

prihlaska@med.muni.cz
studijni@med.muni.cz



www.med.muni.cz/uchazeci
www.med.muni.cz/simu
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MUNI
PŘÍRODOVĚDECKÁ
FAKULTA

NOVÝ KONCEPT NABÍDKY
STUDIJNÍCH PROGRAMŮ
Udělali jsme pořádek v naší studijní nabídce a od
základu ji inovovali, abychom Vás lépe připravili
na praxi vědce, odborníka či SŠ učitele.
Váš diplom bude mít na trhu práce vysokou cenu.
Protože ho rozhodně nedáme každému, zaměstnavatelé dobře chápou, že má svou exkluzivitu.

JASNÁ PROFILACE STUDENTA
NA BUDOUCÍ POVOLÁNÍ

•

Jednodušší a přehlednější struktura studijní
nabídky.

•

V rámci celouniverzitních změn jsou studijní
obory nahrazeny programy a specializacemi.

•

Zájemci dostanou pohodlnější možnost studovat
na dvou fakultách MU současně.

•

Jasně vymezená profilace studenta na budoucí
povolání, a to již od počátku studia.

Studium na PřF MU rozhodně nepatří k těm lehčím
na MU, ovšem odměnou za vynaložené úsilí je vynikající připravenost absolventů pro uplatnění se na
trhu práce v mezinárodním měřítku.

20

BAKALÁŘSKÝCH
STUDIJNÍCH
PROGRAMŮ

Na základě průzkumů trhu práce velice dobře víme,
co zaměstnavatelé od našich absolventů potřebují.
A podle toho je naše studijní nabídka koncipovaná. Věříme, že si z ní vyberete na www.muni.cz/
bakalarske-a-magisterske-obory/prirodovedecka-fakulta.

EXCELENTNÍ PŘIPRAVENOST ABSOLVENTŮ PRO PRAXI

V OBLASTI BIOLOGIE, FYZIKY, GEOGRAFIE,
GEOLOGIE, CHEMIE NEBO MATEMATIKY
VYBÍRAT MŮŽETE Z 58 ZAJÍMAVÝCH SPECIALIZACÍ JAKO NAPŘ.:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Analytický chemik – manažer chemické laboratoře
Antropologie
Astrofyzika
Aplikovaná biochemie
Biofyzika, Biochemie
Bioinformatika
Biomedicínská bioinformatika
Ekologická a evoluční biologie
Epidemiologie a modelování
Experimentální biologie živočichů a imunologie
Finanční a pojistná matematika
Fyzika, Fyzika – nanotechnologie
Geografická kartografie a geoinformatika
Geoinformatika a regionální rozvoj
Geoinformatika a trvalá udržitelnost
Geologie
Lékařská genetika a molekulární diagnostika
Životní prostředí a zdraví

„Naši učitelé a vědečtí pracovníci patří ve svých oborech ke špičFoto: Lenka
Jaskowiecová
ce a rádi zapojují do svého výzkumu aktivní
studenty.
Podat si
k nám přihlášku je výzva, kterou stojí za to přijmout!“
uvádí doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D., děkan PřF MU.

Dny otevřených dveří: 25. a 28. ledna 2020

studuj na

@sci.muni.cz

sci_muni
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Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita
Poříčí 7, 603 00 Brno
Telefon: 549 495 423, 549 493 254
prijimacky@ped.muni.cz, www.ped.muni.cz, www.facebook.com/pdfmu
Elektronická přihláška: ANO

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity nabízí široké spektrum studijních programů
v bakalářském, magisterském a doktorském studiu. Vedle učitelských programů u nás
můžete studovat i speciální a sociální pedagogiku a vychovatelství.
Aktuální informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2020/2021 vč. důležitých termínů a nabídky studijních
programů najdete na www.ped.muni.cz/prijimacky.

Přihlášky se podávají výhradně elektronicky
na adrese http://is.muni.cz/prihlaska.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:
sobota 25. 1. 2020 v čase 9–14 hodin
www.ped.muni.cz/den
TERMÍNY PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY:
1. 11. 2019 – 29. 2. 2020 pro bakalářské a magisterské studijní programy
1. 1. 2020 – 30. 4. 2020 pro navazující magisterské programy

Součástí PdF MU je i moderní knihovna.

STUDUJ, SPORTUJ
A BAV SE V BRNĚ!





Láká Tě sportovní trénink, pohybová aktivita dětí,
sportovní management či výživa ve sportu?
Chceš být trenérem, rozhodčím, manažerem,
fyzioterapeutem nebo tělocvikářem?
Podívej se do nabídky studijních programů
a přijď 23. 1. 2020 na Den otevřených dveří!

STUDIJNÍ PROGRAMY

Osobní a kondiční trenér
Specializace ve zdravotnictví – obor Fyzioterapie
Tělesná výchova a sport se specializacemi

www.fsps.muni.cz/uchazeci

studuj na
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FF MU jsem si vybral sám. A vyplatilo se to.
Jiří Mucha, filmař a hudebník
Přihlášky ke studiu podávejte do 29. 2. 2020

FB: phil.muni.cz

instagram: muni_ff

phil.muni.cz

Vyberte tu pravou VŠ napoprvé:
Porovnejte šance na přijetí
Zjistěte výši školného
Kalendáře akcí, přihlášek, přijímaček

Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně

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

AGRO – vzdělání se stoletou tradicí
Tradiční i nové studijní programy a obory v širokém rozpětí, profesionální přístup, spojení s praxí a komerční
sférou vč. mezinárodní spolupráce, moderní výukové a experimentální zázemí (skleníky, fytotrony, vlastní
pivovar a potravinářské poloprovozy, zkušebna vozidel, stáje s hospodářskými zvířaty).
PROGRAMY (a specializace) BAKALÁŘSKÉHO STUDIA (Bc.) – 3 roky studia:
Agroekologie (sp. Agroekologie, Pozemkové úpravy a ochrana půdy, Voda v agroekosystému) / Aplikovaná
technika (sp. Odpadové hospodářství, Provoz techniky, Technické znalectví a oceňování, Zemědělské stavby
a technologická zařízení) / Fytotechnika (sp. Fytotechnika, Rostlinolékařství) / Molekulární biologie a biotechnologie / Profesní zemědělství / Technologie potravin / Zemědělské inženýrství (sp. Agrobyznys, Zemědělské
inženýrství +K) / Zootechnika (sp. Zootechnika, Rybářství)
OBORY NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA (Ing.) – 2 roky studia:
Agrobyznys / Agroekologie / Automobilová doprava / Biotechnologie rostlin / Ekotrofologie / Fytotechnika
/ Chov koní a agroturistika / Jakost a zdravotní nezávadnost potravin / Krmivářství / Provoz techniky /
Rostlinolékařství / Rozvoj venkova / Rybářství a hydrobiologie / Technologie a management odpadů (+K)
/ Technologie potravin / Všeobecné zemědělství (+K) / Zootechnika / Živočišné biotechnologie / General
Agriculture (AJ)
Vysvětlení zkratek v závorce: +K = obor je vyučován i v kombinované formě, AJ = v anglickém jazyce
Úspěšní studenti navazujících magisterských oborů mohou pokračovat následně i v doktorském studiu
a získat titul Ph.D.
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 10. 1., 24. 1. a 7. 2. 2020 vždy v 10 hod. v budově Q, posluchárně Q 01
PŘIHLÁŠKY KE STUDIU: do 31. 3. 2020 (http://prihlaska.mendelu.cz)

studuj na
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Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně
Proč studovat u nás?
Tradice „Brněnské školy“ od roku 1919, komplexnost informací, excelentní technologie a přístupy,
vlastní zázemí 11.000 ha školního lesa v blízkosti, osobní přístup - máme prostor a čas se vám věnovat,
podporujeme mobilitu – více než 100 partnerských univerzit z 30 zemí, Brno je 6. top studentským
městem na světě, koleje pro všechny v prvním ročníku

Zemědělská 3
613 00 Brno
Telefon: 545 134 006
studpri@mendelu.cz.
www.ldf.mendelu.cz

Obory bakalářského studia (Bc.):
Arboristika (P, K); Design nábytku (P); Krajinářství (P); Lesnictví - specializace: Lesnictví / Lesnictví tropů
a subtropů (P, K), Tvorba a výroba nábytku - specializace: Navrhování nábytku / Tvorba nábytku (P);
Stavby na bázi dřeva (P), Technologie a management zpracování dřeva (P, K)
Obory navazujícího magisterského studia (Ing.):
Design nábytku (P); European Forestry (P, A); Krajinné inženýrství (P); Lesní inženýrství - specializace:
Lesní inženýrství / Lesní inženýrství tropů a subtropů (P, K); Nábytkové inženýrství (P); Stavby na bázi
dřeva (P); Technologie a management zpracování dřeva (P, K)
Úspěšní studenti magisterských oborů mohou následně pokračovat i v doktorském studiu a získat titul Ph.D.
Vysvětlivky: P – prezenční forma studia, K – kombinovaná forma studia, A – výuka v anglickém jazyce
Dny otevřených dveří: 31. 1. 2020, 28. 2. 2020
Přihlášky ke studiu: do 31. 3. 2020

Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně

Studijní oddělení ZF MENDELU
Valtická 337
691 44 Lednice
Telefon: 519 367 225
info@zf.mendelu.cz
www.zf.mendelu.cz
https://www.facebook.com/zahradnicka.
fakulta.MENDELU/

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM (Bc.):
■ STUDIJNÍ PROGRAM ZAHRADNICKÉ INŽENÝRSTVÍ
SP Zahradnictví (p+k)
SP Vinohradnictví a Vinařství (p+k)
SP Zpracovatelské technologie a kvalita potravin (p+k)
■ STUDIJNÍ PROGRAM FLORISTICKÁ TVORBA (bez SP)
■ STUDIJNÍ PROGRAM REALIZACE A SPRÁVA ZELENĚ
SP Správa zeleně (k)
SP Zahradní a krajinářské realizace (p)
■ STUDIJNÍ PROGRAM KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA (bez SP, p)
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM (nMgr.)
■ STUDIJNÍ PROGRAM ZAHRADNICKÉ INŽENÝRSTVÍ
SP Zahradnictví (p+k)
SP Vinohradnictví a vinařství (p+k)
SP Zpracovatelské technologie a kvalita potravin (p+k)
■ STUDIJNÍ PROGRAM ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA (bez SP, p)
■ STUDIJNÍ PROGRAM REALIZACE A SPRÁVA ZELENĚ (bez SP, p)
Vysvětlení zkratek: SP – specializace, p – prezenční forma, k – kombinovaná forma

Dny otevřených dveří: 22. ledna a 19. února 2020
Přihlášky ke studiu: do 31. března 2020 (Bc.) a do 21. května 2020 (nMgr.)

Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně
Vysokoškolský ústav Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně se zaměřuje na
výuku vybraných bakalářských stud. programů a navazujícího magisterského stud. programu v oblasti
pedagogických a technicko-ekonomických disciplín. V rámci dalšího vzdělávání organizujeme pro
studenty i veřejnost odborné, jazykové a zájmové kurzy a semináře. Studentům jsou zdarma k dispozici
profesionální služby Poradenského centra - studijní, kariérové a psychologické poradenství. Nabízíme
kvalitní a zajímavé studium v přátelském prostředí na univerzitě se stoletou tradicí, praxi během studia
na školách a ve firmách a dobré uplatnění absolventů v praxi.

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

Proč studovat na ICV MENDELU
■ Odborné praxe během studia ve školách a firmách ■ Podpora nadaných studentů
■ Kvalifikovaný a sehraný tým pedagogů ■ Prezenční i kombinovaná forma studia
■ Možnost zahraničních studijních pobytů a stáží
BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY
■ Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku
■ Učitelství odborných předmětů

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

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ OBOR
■ Technické znalectví a expertní inženýrství

Elektronická přihláška: ANO

Den otevřených dveří: 7. 2. 2020
Přihlášky ke studiu: 15. 4. 2020

studuj na
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NABÍDKA BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ
Ekonomika podniku
Studium v oboru „Ekonomika podniku“ je jednoznačně pro ty z vás, kteří chtějí poznat ekonomické
souvislosti fungování organizací v co nejširším kontextu.

Účetnictví a daně
Obor „Účetnictví a daně“ je pro ty z vás, kteří se zajímají o ﬁnanční a právní aspekty podnikání a preferují
analytický a kvantitativní přístup k myšlení a řešení problémů.

Procesní management
Volba studia v oboru „Procesní management“ je ideální možností pro každého, kdo chce využít velký
potenciál, který nabízí rozvoj nejen v oblastech řízení výrobních procesů, ale také v navazujících
odvětvích.

Manažerská informatika
Pokud vnímáte spojení informatiky, ekonomiky a managementu jako zcela zásadní pro úspěšné
fungování moderních organizací i rozvoj vlastní kariéry, je obor „Manažerská informatika“ určen právě
vám.

Entrepreneurship and Small Business Development
Pokud chcete studium maximálně otevřené a zaměřené na podnikatelskou praxi, tak je obor
„Entrepreneurship and Small Business Development“ tím, co hledáte. Jedná se o placenou formu
studia.
Na všechny bakalářské studijní programy lze navázat v magisterském studiu.

PŘIJĎ SE ZA NÁMI PODÍVAT
NA DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

16. ledna 2020
28. února 2020

Fakulta podnikatelská
Kolejní 2906/4,
612 00 Brno

PŘIDEJ SE K NÁM, PROTOŽE...
Fakulta podnikatelská je od roku 1992 jednou z osmi fakult VUT v Brně, díky čemuž mohou její studenti využívat výborného zázemí. VUT patří mezi
největší vzdělávací instituce v ČR. Za 120 let své existence si VUT v Brně vybudovalo špičkovou pověst na domácí a hlavně mezinárodní úrovni.
ERASMUS
studenti mohou vycestovat na více
než 80 partnerských zahraničních
univerzit

BEZ PŘIJÍMAČEK
na bakalářské obory uznáváme
výsledek Národních srovnávacích
zkoušek (NSZ)

PRAXE
v rámci studia probíhá i praxe, mimo
to mohou studenti podnikat a mít tak
náskok po škole

STUDIUM
vzdělání lze doplnit o MBA studium,
které fakulta také nabízí.
Samozřejmostí je doktorské studium.

KAMPUS
koleje, menza i sportovní areál
se nacházejí na dosah přímo
v areálu VUT

PŘÍPRAVNÉ KURZY
pro zájemce o studium pořádáme
intenzivní kurzy pro zvládnutí
přijímacího řízení

studuj na
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ŠKOLA DOPORUČENÁ ZAMĚSTNAVATELI 2019

Na stupních vítězů se sešly stejné fakulty jako v minulém roce. Do hlasování se v roce 2019 zapojilo celkem 532 zaměstnavatelů z celé ČR. Strojírenské a elektrotechnické obory v hodnocení ještě posílily, letos obsadily celou první
desítku v kategorii fakult.

POŘADÍ FAKULT PRO ROK 2019

1. VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství
2. VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní
3. ZČU v Plzni, Fakulta strojní
4. ČVUT v Praze, Fakulta strojní
5. ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická
6. Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
7. ZČU v Plzni, Fakulta elektrotechnická
8. UTB ve Zlíně, Fakulta technologická
9. VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a kom. technologií
10. VŠB-TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

2 023 b.
1 341 b.
1 121 b.
1 088 b.
887 b.
880 b.
647 b.
646 b.
620 b.
521 b.

POŘADÍ VYSOKÝCH ŠKOL CELKEM PODLE SOUČTU BODŮ FAKULT

1. Vysoké učení technické v Brně
2. České vysoké učení technické v Praze
3. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
4. Západočeská univerzita v Plzni
5. Technická univerzita v Liberci
6. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
7. Univerzita Pardubice
8. Masarykova univerzita
9. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n. L.
10. Univerzita Karlova v Praze

3 409 b.
2 957 b.
2 872 b.
2 368 b.
1 477 b.
1 045 b.
936 b.
613 b.
540 b
539 b.

Předávání cen vysokým
školám proběhlo
v rámci VIII. Výročního HR
SUMMITU Klubu zaměstnavatelů 5. 11. 2019
v Občanské plovárně.

Kompletní výsledky z celé České republiky včetně pořadí středních škol v krajích naleznete na www.doporucenozamestnavateli.cz.

studuj na

Nejlepší časopis pro budoucí maturanty

MAPA VYSOKÝCH ŠKOL

PRAHA
Akademie múzických umění v Praze

www.amu.cz

Akademie výtvarných umění v Praze

www.avu.cz

AKCENT College s.r.o.
Anglo-americká vysoká škola, z. ú.
Archip, s.r.o.
ART & DESIGN INSTITUT, s.r.o.
CEVRO Institut, z.ú.

www.akcentcollege.cz
www.aauni.edu
www.archip.eu
www.cevroinstitut.cz

Česká zemědělská univerzita v Praze

www.czu.cz

České vysoké učení technické v Praze

www.cvut.cz

Vysoká škola Humanitas Filia Praha
INTERNATIONAL EDUCATION IN PRAGUE s.r.o.*

www.humanitaspraha.cz
interpragueuniver.cz

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

www.mup.cz

Policejní akademie České republiky

www.polac.cz

Prague College s.r.o.*
Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o.
Unicorn College s.r.o.

www.praguecollege.cz
www.pvsps.cz
www.unyp.cz

Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.

www.ujak.cz

Univerzita Karlova

www.cuni.cz

Vysoká škola ekonomie a managementu, a.s.
Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o.
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Vysoká škola kreativní komunikace, s. r. o.
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů
Praha, o.p.s.
Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.
Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní
institut - AMBIS, a.s
Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o.

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce
sv. Alžbety Bratislava n.o., detašované pracoviště Praha*

Plzeň

www.unicorncollege.cz

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

Vysoká škola ekonomická v Praze

Ústí nad Labem

www.artdesigninstitut.cz

www.vse.cz
www.vsem.cz
www.vsfs.cz
www.vsh.cz
www.vscht.cz
www.vskk.cz
www.vsmvv.cz
www.vso.cz
www.vspp.cz
www.ambis.cz
www.palestra.cz
www.vsup.cz
www.vszdrav.cz
www.hitspraha.cz/
vs-hits.html

BRNO
AKADEMIE STING, o.p.s.

www.sting.cz

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

www.jamu.cz

Masarykova univerzita

www.muni.cz

Mendelova univerzita v Brně
NEWTON College, a.s.
Univerzita obrany
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o.
Vysoké učení technické v Brně

www.mendelu.cz

KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ

www.unob.cz

Univerzita Hradec Králové

www.vfu.cz
www.hotskolabrno.cz
www.vutbr.cz
www.filmovka.cz

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

www.jcu.cz

VŠE Fakulta managementu Jindřichův Hradec

www.fm.vse.cz

Vysoká škola evropských a regionálních studií,
o. p. s.
Vysoká škola technická a ekonomická
v Českých Budějovicích

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ
ZNOJMO s.r.o.

www.newtoncollege.cz

JIHOČESKÝ KRAJ
Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku, o.p.s.

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

www.vsers.cz
www.vstecb.cz

www.svse.cz

www.uhk.cz

LIBERECKÝ KRAJ
Technická univerzita v Liberci

www.tul.cz

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Dolnoslezská vysoká škola Kancelář přijímacího
řízení Ostrava*
Hornoslezská vysoká škola obchodní – zahraniční
fakulta v Ostravě*
NEWPORT INTERNATIONAL UNIVERSITY, s.r.o.*
Ostravská univerzita

www.dsw.edu.pl
hvso.cz
www.newportu.cz
www.osu.cz

Slezská univerzita v Opavě

www.slu.cz

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

www.vsb.cz

V ČESKÉ REPUBLICE
Liberec

Hradec Králové

Praha

Pardubice
Opava
Ostrava
Olomouc

Vsetín
Jihlava

Brno

Zlín

České
Budějovice

Vysoká škola manažerská ve Varšavě Fakulta
Jana Amose Komenského v Karviné*
Vysoká škola PRIGO, z.ú.

www.
pedagogikakarvina.cz
www.prigo.cz

ZLÍNSKÝ KRAJ
Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií
v Uherském Hradišti Vysoká škola Jagellońská
v Toruni, s.r.o.*

Academia Rerum Civilium - Vysoká škola
politických a společenských věd, s.r.o.
Alanus University - Eurythmea z. s.*

www.fves.eu

www.vspsv.cz
www.studium-eurytmie.cz

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, o.p.s.

www.savs.cz

OLOMOUCKÝ KRAJ

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

www.utb.cz

Vysoká škola Humanitas
Fakulta společenských studií*

www.huni.cz

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

www.mvso.cz

Univerzita Palackého v Olomouci

www.upol.cz

Vysoká škola logistiky o.p.s.

www.vslg.cz

PARDUBICKÝ KRAJ

VYSOČINA
Vysoká škola polytechnická Jihlava

STŘEDOČESKÝ KRAJ

www.vspj.cz

Univerzita Pardubice

www.upce.cz

PLZEŇSKÝ KRAJ

ÚSTECKÝ KRAJ
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem

www.ujep.cz

Vysoká škola aplikované psychologie,
s.r.o.

www.vsaps.cz

Západočeská univerzita v Plzni

www.zcu.cz

* Nemají program/obor akreditovaný MŠMT ČR
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Studuj chemii na VUT
moderně

prakticky

>500 MILIONŮ
JE HODNOTA
SUPERMODERNÍCH
LABORATOŘÍ
MATERIÁLOVÉHO
CENTRA

a v pohodě

EKOSYSTÉM VUT
60 % STUDENTŮ
JE ZAPOJENO
DO PROJEKTŮ
APLIKOVANÉHO
VÝZKUMU

Už při studiu na Fakultě chemické VUT můžeš přispět k řešení aktuálních problémů naší planety.
Nanomateriály, biotechnologie, supermoderní vybavení, zkušené týmy, spolupráce s průmyslem,
zahraniční stáže ... přidej se k nám a studuj v Brně!

studuj na

JE ZÁRUKOU ŠPIČKOVÉHO
ZÁZEMÍ PRO TVOJE
STUDIUM I VOLNÝ ČAS

fch.vut.cz
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Buď mozkem
svého oboru
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
10. a 11. ledna 2020
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CHCEŠ
ZMĚNIT
SVĚT ?

STUDUJ MATERIÁLY
STUDUJ_MATERIALY
FMT.VSB.CZ

Studuj perspektivní obory, se kterými se ve světě
neztratíš:
Materiálové inženýrství
Materiálové technologie a recyklace
Moderní produkce a zpracování kovových
materiálů
Umělecké slévárenství
Tepelně energetické inženýrství
Materiály a technologie pro automobilový průmysl
Nanotechnologie
Chemické a enviromentální inženýrství
Management kvality a řízení průmyslových
systémů

MOŽNOST PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY
JE DO 31. 3. 2020

Vše k maturitě
a přijímacím zkouškám na VŠ a SŠ
Máme největší nabídku učebnic na všechny obory
Připravíme Vás v přípravných kurzech v Praze, Brně a Ostravě
Stáhněte si zdarma 12 našich e-booků

www.KamPoMaturite.cz/e-booky

studuj na
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OVLIVNI NEJEN SVOU BUDOUCNOST...
PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA

S TA Ň S E T Í M , K O H O P Ř Í R O D A P O T Ř E B U J E
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 24.-25.1.2020

LÉKAŘSKÁ FAKULTA

D N E Š N Í H R D I N O V É N E N O S Í B R N Ě N Í , A L E B Í LÝ P L Á Š Ť
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 24.-25.1.2020

FILOZOFICKÁ FAKULTA

NAVRCH MAJÍ TI, KTEŘÍ ČTOU MEZI ŘÁDKY
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 24.-25.1.2020

FAKULTA UMĚNÍ

UMĚNÍ MĚNIT OBRAZ SVĚTA
D N Y O T E V Ř E N ÝC H DV E Ř Í : h u d e b n í č á s t › 2 4 . - 2 5 .1 . 2 0 2 0 / v ý t va r n á č á s t › 2 7. - 3 1 .1 . 2 0 2 0

PEDAGOGICKÁ FAKULTA

S TA Ň S E S K U T E Č N Ý M I N F L U E N C E R E M
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 24.-25.1.2020

FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ

BEZ SOLIDARITY UMÍRAJÍ LIDÉ I SPOLEČNOST
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 24.-25.1.2020

studijní obory, e-přihlášky, přijímací zkoušky:

S T U D Ustuduj
J O S T R Ana
VSKOU.CZ
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,
Slezská
univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě
Bezručovo náměstí 885/14, 746 01 Opava
Telefon: 553 684 124
studium@fvp.slu.cz
www.fvp.slu.cz

Den otevřených dveří: 14. 2. 2020
Termín podání přihlášky: 31. 3. 2020 (bakalářské studium a navazující magisterské studium)

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY:
PREZENČNÍ STUDIUM ■
 Všeobecná sestra ■ Veřejná správa a sociální politika ■ Sociální patologie a prevence
KOMBINOVANÉ STUDIUM ■
 Všeobecná sestra ■ Veřejná správa a sociální politika
■ Sociální patologie a prevence ■ Edukační péče o seniory

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

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

VÍCE MOŽN

28. ledna

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

29. ledna

Matematický ústav v Opavě

29. ledna
7. března

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

14. února

Fakulta veřejných politik v Opavě

PRO TEBE

Inspiruj se skutečnými
příběhy na

studuj na

JINAK.SLU.CZ
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Chceš studovat VYSOKOU ŠKOLU?
Nabízíme ti mnoho aktraktivních oborů...

Obchodně podnikatelská OTEVŘENDÝECNH DVEŘ
Í
fakulta v Karviné
28.1.
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Studujte u nás!
Naše fakulta je moderní a otevřená instituce spolupracující
s významnými zahraničními partnery. Studentům se zájmem
o ryby a jejich chov, o vodu a její šetrné využívání a o ochranu
vodních ekosystémů nabízíme všechny úrovně VŠ vzdělávání
v prezenční (p) i kombinované (k) formě.
Bakalářské studium (Bc.)
Rybářství - tříleté (p/k)
Ochrana vod - tříleté (p/k)*
Navazující magisterské studium (Ing.)
Rybářství a ochrana vod - dvouleté (p/k)
Doktorské studium (Ph.D.)
Rybářství - čtyřleté (p/k)
*v případě úspěšné akreditace
Kromě kvalitního vzdělání studentům nabízíme:
- velkorysý stipendijní program,
- možnost placené práce v laboratoři i v terénu,
- možnost využití vlastního rybářského revíru fakulty.

Den otevřených dveří FROV JU 17. 1. 2020
www.studiumrybarstvi.cz
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studuj na

2020 | 2021
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Fakulta aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín
Telefon: 576 035 052
studium@fai.utb.cz
www.utb.cz/fai

BAKALÁŘSKÉ PROGRAMY (Bc.) 3LETÉ:
■ Softwarové inženýrství – prezenční, kombinované
■ Aplikovaná informatika v průmyslové automatizaci se specializacemi
Inteligentní systémy s roboty – prezenční, kombinované
Průmyslová automatizace – prezenční, kombinované
■ Bezpečnostní technologie, systémy a management – prezenční, kombinované
■ Informační technologie v administrativě – prezenční
NABÍZÍME:
■ kvalitní vzdělání
■ softwarové vybavení i moderní výpočetní technika,
počítačové učebny, laboratoře
■ zahraniční studijní pobyty
■ široké uplatnění na trhu práce
Termín podání přihlášky: do 30. 4. 2020
Elektronická přihláška: www.eprihlaska.utb.cz

studuj na
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Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
www.ft.utb.cz | studium@ft.utb.cz
Sledujte nás: @ft.utb #ftutb

Pokud jste byli odjakživa fascinováni tím, jak funguje svět. Pokud se chcete dozvědět víc o materiálech, potravinách, ochraně životního
prostředí, výrobních technologiích, kosmetice, nebo polymerech. Uplatnit se v oborech, které mají moc měnit svět. Pokud vás stejně jako
kvalitní vědecké vybavení a smysluplný výzkum, motivuje přátelský přístup učitelů a inspirativní zábavné prostředí. Pokud prostě chcete
studovat tam, kde nám na vás záleží. Pak je Fakulta technologická UTB ve Zlíně tou správnou volbou.
BAKALÁŘSKÉ OBORY
MATERIÁLY A TECHNOLOGIE
■ Polymerní materiály a technologie
■ Biomateriály a kosmetika
■ Ochrana životního prostředí
■ Materiálové inženýrství
TECHNOLOGIE A HODNOCENÍ POTRAVIN
■ Technologie potravin
■ Gastronomické technologie
■ Chemie a analýza potravin
■ Potravinářské biotechnologie a aplikovaná mikrobiologie
PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ
■ Technologická zařízení
Den otevřených dveří: 6. 2. 2020. Deadline přihlášek: 31. 3. 2020

NEJVĚTŠÍ ››
000 prací, 9 000 zdarma
NEJLEPŠÍ ›› 26
maturitní otázky, čtenářské deníky,
STAHUJ ›› slohové práce, referáty
Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta multimediálních komunikací je kreativní fakulta, která dává studentům maximální prostor
k uplatňování vlastních nápadů a k rozvoji jejich tvůrčích schopností. Unikátní je spolupráce napříč všemi
studijními programy - DESIGN, FILM a MARKETING - při realizaci společných projektů.

Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
Telefon: 5
 76 034 214
576 034 208
studium@fmk.utb.cz
www.fmk.utb.cz

BAKALÁŘSKÉ A NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
■ Arts Management* – prezenční a kombinovaná forma studia
■ Mediální a komunikační studia – prezenční a kombinovaná forma studia
Studijní obor - Marketingové komunikace
■ Teorie a praxe animované tvorby – prezenční forma studia
■ Teorie a praxe audiovizuální tvorby – prezenční forma studia
(specializace: Kamera, Produkce, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Vizuální efekty, Zvuková skladba)
■ Výtvarná umění – prezenční forma studia
Studijní obor – Multimédia a design (ateliéry: Design obuvi, Design oděvu, Design skla, Digitální design,
Grafický design, Produktový design, Prostorová tvorba, Průmyslový design, Reklamní fotografie)
DOKTORSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
■ Výtvarná umění – prezenční a kombinovaná forma studia
Studijní obor – Multimédia a design
Den otevřených dveří na FMK: 6. února 2020
*Pouze navazující magisterský studijní program

studuj na
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Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
NABÍZÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2020/2021
BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

Telefon: 576 032 024
576 032 025
576 038 008
studium@fhs.utb.cz
www.fhs.utb.cz

■ Anglický jazyk pro manažerskou praxi
■ Německý jazyk pro manažerskou praxi
■ Sociální pedagogika
■ Učitelství pro mateřské školy
■ Všeobecné ošetřovatelství
■ Porodní asistence

MAGISTERSKÉ STUDIUM

■ Učitelství pro 1. stupeň základní školy (pětileté)
■ Sociální pedagogika (dvouleté)
■ Pedagogika předškolního věku (dvouleté)

DOKTORSKÉ STUDIUM

■ Pedagogika

Den otevřených dveří: 6. 2. 2020
Elektronické přihlášky: do 31. 3. 2020
Pro vybrané studijní programy a obory sledujte
průběžně informace k vyhlášenému přijímacímu
řízení s termíny přihlášek na webu Fakulty
humanitních studií UTB ve Zlíně.

Fakulta strojního inženýrství Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Fakulta strojního inženýrství připravuje technické pracovníky v bakalářských a navazujících magisterských
studiích a odborníky-specialisty v doktorském studiu. Je zde možnost denního i kombinovaného studia. Fakulta
rozvíjí vědeckou a výzkumnou činnost v oblasti aplikovaných technologií. Koncepce fakulty je zaměřena na
průmyslovou sféru a podporuje tak snahu garantovat technické vzdělání v Ústeckém kraji.

Pasteurova 3334/7
400 96 Ústí nad Labem

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM:
Strojírenská technologie
Strojírenství
Energetika
Materiálové vědy
Konstrukce strojů a zařízení

Telefon: 475 285 514,
Fax: 475 285 566

DOKTORSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM:
Strojírenská technologie

NAVAZUJÍCÍ STUDIJNÍ PROGRAM:
Strojírenská technologie
Materiálové vědy
Strojírenství
Energetika

Den otevřených dveří: 29. 1. 2020

kontakt.fsi@ujep.cz
www.fsi.ujep.cz
fb: Fakulta strojního
inženýrství UJEP

I. kolo
II. kolo
III. kolo

Odevzdání
přihlášek
31. 3. 2020
24. 8. 2020
14. 9. 2020

Bc. – posouzení
přihlášek
22. 6. 2020
31. 8. 2020
15. 9. 2020

Ing. – přijímací
zkoušky
22. 6. 2020
31. 8. 2020
18. 9. 2020

Ing. – náhradní termín
přijímací zkoušky
26. 6. 2020
7. 9. 2020
21. 9. 2020

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

Moskevská 54
400 96 Ústí nad Labem
Telefon: 475 284 608
www.fse.ujep.cz

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

OBOR
Aplikovaná ekonomie a správa

studuj na
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Fakulta životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Králova výšina 3132/7, 400 96 Ústí nad Labem
Telefon: 475 284 111
dana.matkovicova@ujep.cz
studujfzp.ujep.cz, www.facebook.com/FZP.UJEP

PROGRAMY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA
■ Ochrana životního prostředí (Bc., 3 roky)
■ Aplikovaná geoinformatika (Bc., 3 roky)

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 29. 1. 2020
PŘIHLÁŠKY KE STUDIU: datum bude
určeno dle přijatých akreditací.

PROGRAMY MAGISTERSKÉHO STUDIA
■ Technologie pro ochranu životního prostředí (Ing., 2 roky)
■ Analytická chemie ŽP a toxikologie (Mgr., 2 roky)

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

STUDUJ NA UNIVERZITĚ SEVERU
STUDUJ PŘÍRODOVĚDU V ÚSTÍ NAD LABEM
Aplikovaná geoinformatika (společně s FŽP UJEP)
Aplikované nanotechnologie
Aplikované počítačové modelování
Biologie
Fyzika
Geografie
Geografie střední Evropy
Chemie a toxikologie
Informační systémy
Matematika ve firmách a veřejné správě

STUDIUM
prezenční
kombinované
STUDIJNÍ PROGRAMY
bakalářské
magisterské
doktorské

Dvouoborová studia

Den otevřených dveří 29. 1. 2020

Přihlášky do 31. 3. 2020
>>> univerzitaseveru.cz
e-mail: studium.prf@ujep.cz
web: prf.ujep.cz
fb.com/Prirodovedecka.fakulta.UJEP

studuj na

+420 475 28 3182
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem
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Princeton, Yale nebo Cambridge?
Tyto a další školy nemusí být jen snem.
Jsme Harpier Study a pomáháme mladým talentovaným
studentům ke vzdělání na nejprestižnějších univerzitách
na světě.

www.harpierstudy.com

studuj na
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TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Fakulta zdravotnických studií

www.fzs.tu I .cz

■

PŘEHLED PROGRAMŮ pro akademický rok 2020/2021
Bakalářské studijní programy
Všeobecné ošetřovatelství (prezenční forma)
V rámci studijního programu jsou připravováni všestranně vzdělaní odborníci ošetřovatelství s
ucelenými teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi nezbytnými k získání odborné
způsobilosti k výkonu povolání všeobecné sestry. Absolventi nacházejí uplatnění ve
zdravotnických zařízeních, dále v privátní ošetřovatelské péči, zařízeních sociálních služeb a
péče.

Zdravotnické záchranářství (prezenční forma)
Studium je koncipováno jako teoreticko-praktický celek, ve kterém si studenti osvojí dostupné
poznatky současné urgentní medicíny, intenzívní i resuscitační péče a možnosti jejich
efektivního využití v praxi. Absolventi získají odbornou způsobilost k výkonu profese
zdravotnický záchranář, nacházejí uplatnění nejen na specializovaných odděleních nemocnic a
ARO, ve zdravotnických záchranných službách, ale také u horské služby či v armádě.

Radiologická asistence (prezenční forma)
Absolvent získá odbornou způsobilost k výkonu nelékařského zdravotnického povolání pro
kvalifikaci radiologický asistent. Studium připravuje nelékařské zdravotnické pracovníky s
vysokoškolským vzděláním, kteří jsou oprávněni k provádění radiologických zobrazovacích a
ozařovacích postupů a aplikaci ionizujícího záření používaného při lékařském ozáření.
Studium je rozšířeno o znalost nových postupů a moderních technologií v oboru.

Biomedicínská technika (prezenční forma)
Studenti si v průběhu studia osvojí principy činností a zásad využití prostředků zdravotnické
techniky a biomedicínské informatiky, biosignálů, biosenzorů, zdravotnických přístrojů,
informatiky a vybraných lékařských oborů. Absolventi nacházejí uplatnění v praxi související s
vývojem, výrobou, provozem a údržbou zdravotnické techniky včetně práce s výpočetní
technikou a programovým vybavením, zejména ve zdravotnických zařízeních, firmách a
společnostech zabývajících se vývojem, výrobou, prodejem, nebo servisem prostředků
zdravotnické techniky.

Navazující magisterský studijní program
Biomedicínské inženýrství (prezenční forma)
Biomedicínské inženýrství je interdisciplinární obor, který využívá a spojuje inženýrské,
zejména elektrotechnické, elektronické a kybernetické oblasti a dovednosti pro řešení
praktických otázek medicíny. Obor je zaměřen na přípravu inženýrů do klinické praxe v
souladu s požadavky legislativy na nelékařské profese. Absolventi získávají odbornou
způsobilost k výkonu profese biomedicínský inženýr v souladu s požadavky platné legislativy.
Absolventi nacházejí uplatnění v klinické praxi ve zdravotnických zařízeních, firmách a
společnostech zabývajících se vývojem, výrobou, prodejem nebo servisem prostředků
zdravotnické techniky včetně programování SW.

Přijd'te se podívat na naši fakultu
14. února 2020
Informace o přijímacím řízení, včetně elektronické přihlášky na stránkách fakulty:
www.fzs.tul.cz - Uchazeči o studium
TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI
Fakulta zdravotnických studií studijní oddělení
Studentská 2 46117 Liberec 1

tel.: 485 353 194, email: renata.cermakova@tul.cz
tel.: 485 353 724, email: marcela.malkova@tul.cz
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DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ NA PDF UP

18. 1. 2020 | 8.00 – 14.00
Nabízíme bezmála sto učitelských
i neučitelských bakalářských, magisterských
a doktorských studijních programů!
Unikátní programy muzikoterapie,
edukace v kultuře, logopedie aj.
Elektronická přihláška
otevřena do 15. 3. 2020.

www.studuj.upol.cz

Navštiv náš den otevřených dveří
a poznej Olomouc – univerzitní město
Kdy: sobota 18. ledna od 8 do 14 hodin
22 000 studentů na 8 fakultách
stáže a praxe u nás i v zahraničí
individuální přístup
podpora inovativních projektů

300 programů Bc., Mgr. a Ph.D.
výzkum na excelentní úrovni
mobilní appka pro správu studia
studenti ze 100 zemí světa

cyrilometodějská teologická fakulta | lékařská fakulta | ﬁlozoﬁcká fakulta
přírodovědecká fakulta | pedagogická fakulta | fakulta tělesné kultury
právnická fakulta | fakulta zdravotnických věd

Více na studuj.upol.cz nebo stahuj zdarma aplikaci Studuj na UP.
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Adam Kleczatský: Je fajn, že VŠTE klade velký důraz na praxi. Zároveň
v tomto nechává studentům svobodu
Od dětství miluje vlaky, přesto nakonec profesně působí v letecké dopravě. Dle jeho slov se jedná o perspektivnější oblast. Adam Kleczatský studoval
na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích (VŠTE) obor Technologie dopravy a přepravy, praxi si zařídil na Úřadu pro civilní letectví
v Praze a následně zde zakotvil i na hlavní pracovní poměr.

Adame, kdy jste si poprvé uvědomil, že vás fascinuje letectví?
V roce 2009, kdy jsem navštívil jedno francouzské
letecké muzeum. Poměrně dost mě nadchlo. Všechny ty vyskládané Concordy, Jumbo Jet… Tohle prostě
mladého kluka přitahuje. A nejen kluka. Začínal jsem
se o letectví zajímat stále víc, až přišel rok přechodu
na vysokou školu - VŠTE. Paradoxně za to nemohlo
letectví, ale můj vůbec největší koníček – vlaky. V železniční dopravě se sice nepohybuji profesně, ale ve
svém volném čase se jí věnuji skutečně hodně.
Co to znamená?
Že na dovolenou jezdíme většinou vlakem. (smích)
I do školy do Českých Budějovic jsem dojížděl vlakem, ačkoliv jsou u nás vlaky pomalejší a dražší. Ale
vlaky jsou prostě vášeň a mám je rád. Mimochodem
i nyní mám za sebou dovolenou, na které jsme jezdili
vlakem.
Čím to, že vás železniční doprava tak fascinuje?

Těžko říct… Už odmala mě děda vozil na nádraží,
abych se díval na vlaky. Maminka také musela jeden
čas dostudovávat vysokou školu, na kterou jezdila
vlakem. Měl jsem dráhu spojenou s tím, že díky ní
zase maminku uvidím.
Takže vám z tohoto hlediska VŠTE vyhovovala?
To ano, vlakům je tam věnována poměrně velká pozornost. I praxe byla fajn.
Přesto nakonec zvítězilo letectví…
Je to zkrátka perspektivnější obor. I z hlediska práce je atraktivnější. Možná jsem si také říkal, že bude
lepší si železnici nechat jako koníček. Práce se může
člověku jednou znechutit, ale ke klukovským snům
se může vrátit vždycky.
Jak vzpomínáte na studia na VŠTE?
Mám na VŠTE příjemné vzpomínky. Poznal jsem na
škole mnoho zajímavých lidí, s některými z nich jsem
dodnes v kontaktu. Jsem rád, že škola naplnila, co
proklamovala, tedy velké zaměření na praxi. Zároveň

v tomto nechává studentům volnost, není direktivní,
iniciativa studenta se setkává s pochopením. Mluvím z vlastní zkušenosti, kdy jsem se rozhodl, že si
praxi seženu sám. Začal jsem působit na Úřadu pro
civilní letectví, kde se utvářelo relativně nové oddělení, které se zabývalo právě bezpilotními prostředky. Nakonec jsem dostal možnost sem nastoupit na
pracovní poměr. V současnosti se bezpilotním prostředkům věnuji také, ale již v rámci jednoho státního podniku.
Takže jste spokojený?
Určitě.
Proč drony? Zaujaly vás už během studií na VŠTE?
Na VŠTE se dronům skutečně věnují. Musím vyzdvihnout pana inženýra Ladislava Bartušku, který se zabývá nejen konvenčním, ale i bezpilotním letectvím.
Byl skvělý. Každopádně proč drony? První impuls
přišel na personálním oddělení Úřadu pro civilní
letectví. Zpětně jsem za něj vážně rád. Drony jsou
perspektivní obor, který byl, je, a ještě nějaký čas
bude na vzestupu. Má velkou budoucnost. V Evropě
díky němu vznikne do roku 2050 několik desítek tisíc
pracovních míst.
Zmínil jste, že udržujete kontakt s některými bývalými spolužáky. Takže se vídáte?
Nemůžu mluvit o pravidelném setkávání, ale jsou
přátelství, která nehasnou. Mimochodem na letišti
se potkávám s Monikou Lapákovou, se kterou jsem
na VŠTE studoval. Víte, co je legrace? Že jsme se potkali i na dovolené v Paříži! Monika je velká cestovatelka, která nemá problém za víkend procestovat
tři evropské země. Na Facebooku jsem si všiml, že
se oba nacházíme v Paříži, tak jsme se setkali před
Notre-Dame. Bylo to zrovna dva týdny před požárem…
Václav Votruba

www.VSTECB.cz

Strojírenství
Stavitelství
Doprava

U nás si vybereš!

Logistika
Podniková ekonomika

facebook.com/vstecb.cz
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■
Univerzita
Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Studujte ekonomiku, management, finance, veřejnou
správu nebo informatiku.
Vyberte si z bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programů:

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

■ Hospodářská politika a veřejná správa
■ Ekonomika a management
■ Informatika a systémové inženýrství
■A
 plikovaná informatika - zaměření
Multimédia ve firemní praxi
Více naleznete na www.feska.cz
Do bakalářského studia přijímáme bez
přijímacích zkoušek.
Termín pro podávání přihlášek
do bakalářského studia: do 31. 3. 2020
Navštivte nás: 30. ledna 2020 a 22. února 2020

■
Dopravní
fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice

Jako jediní v ČR poskytujeme KOMPLEXNÍ vzdělání v oblasti dopravy.

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

BAKALÁŘSKÉ A MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ OBORY A SPECIALIZACE:
■ Dopravní management a marketing
■ Logistika
■ Technologie a řízení dopravy
■ Dopravní stavitelství*
■ Dopravní prostředky (Silniční vozidla nebo Kolejová vozidla)
■ Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě
„SVĚT JE V POHYBU…VÍME JAK!“

Můžete pokračovat v doktorském studiu ■ Máte téměř 100% uplatnění na trhu práce ■ Moderně
vybavené laboratoře, Výukové a výzkumné centrum v dopravě, Dopravní sál ■ Důraz na propojení
teorie a praxe ■ Možnost účasti na řešení vědecko-technických projektů ■ Bohatý stipendijní program
a možnost studia v zahraničí ■ Vše na jednom místě; učebny, koleje, menza, sportoviště, knihovna, kluby
Termín pro podání přihlášek do 1. kola bakalářského studia: 1. 1. 2020 – 31. 5. 2020
Přijímací řízení na základě výsledků středoškolského studia – přijímací zkouška není.
Den otevřených dveří: 29. 1. 2020 a 7. 3. 2020
*V přípravě, probíhá schvalovací proces v rámci NAÚ.
Sledujte naše webové stránky (https://dfjp.upce.cz/) nebo kontaktujte lenka.machacova@upce.cz

■
Přírodovědecká
fakulta Univerzita Palackého v Olomouci

STUDUJ PŘÍRODU!

17. listopadu 12
779 00 Olomouc
Telefon: 585 634 010
studijni.prf@upol.cz
www.prf.upol.cz
www.facebook.cz/prfupol

Fakulta nabízí 40 bakalářských prezenčních studijních oborů/programů
v českém jazyce, které garantuje 21 kateder působících na fakultě.
Podrobný přehled všech oborů je k dispozici na www.studujprf.upol.cz.
Možné oblasti studia na přírodovědecké fakultě jsou:
■ MATEMATIKA A INFORMATIKA
■ FYZIKA
■ CHEMIE
■ BIOLOGIE A EKOLOGIE
■ VĚDY O ZEMI
Rádi Vás uvidíme na dni otevřených dveří, který se koná 18. ledna 2020.
Termín pro podání e-přihlášky je do 15. března 2020.
E-přihlášku najdete na www.prihlaska.upol.cz
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UNIVERZITA PARDUBICE
FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ
Bakalářské studijní programy (standardní doba studia 3 roky)
l Anorganické a bioanorganické materiály
l Polymerní materiály a kompozity
l Farmakochemie a medicinální materiály
l Chemie
l Hodnocení a analýza potravin
l Polygrafie
l Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů
l Chemie a technologie ochrany životního prostředí
l Analýza biologických materiálů
l Zdravotní laborant
l Ekonomika a management podniků chemického průmyslu

Absolventi bakalářských studijních programů mohou pokračovat
ve studiu v 20 dvouletých navazujících magisterských studijních
programech.

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

a doktorské studijní programy
l studium atraktivních oborů s širokým uplatněním na trhu práce
l výuka v moderních prostorách a špičkově vybavených

laboratořích
l možnosti studia v zahraničí
l přátelské a kolegiální prostředí

TERMÍN PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK
(do bakalářských programů)
31. března 2020
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
29. ledna a 19. února 2020

www.zivotjechemie.cz
Fakulta strojní, Západočeská univerzita v Plzni
Univerzitní 22, 301 00 Plzeň
Telefon: 377 638 010
brandova@fst.zcu.cz
www.fst.zcu.cz

Fakulta strojní Západočeské univerzity v Plzni nabízí unikátní studijní programy, v rámci nichž se studenti zapojí do praxe ve firmách již během studia.
Studenti si mohou vybrat mezi tradičními bakalářskými/magisterskými studijními programy, které probíhají ve formě prezenční (P) či kombinované
(K), a profesně orientovanými bakalářskými programy, jež jsou sestavované a vyučované přímo ve spolupráci s podnikovými partnery.
Dne 29. ledna 2020 se znovu otevřou dveře Fakulty strojní Západočeské univerzity. Zájemci o studium se blíže seznámí s podnikovými partnery
a jejich prací, možnostmi studia či projekty, do kterých se během studia mohou zapojit.

3LETÉ BAKALÁŘSKÉ PROGRAMY
– STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ – B2301

Tradiční bakalářský program s užší specializací ve 3. ročníku.
■ Stavba energetických strojů a zařízení (P)
■ Konstruování strojů a technických zařízení (P/K)
■ Strojírenské materiály a technologie (P)
■ Průmyslové inženýrství a management (P)
■ Strojírenská technologie – technologie obrábění (P)
■ Progresivní technologie a materiály (K)

2LETÉ NAVAZUJÍCÍ STUDIJNÍ PROGRAMY
– STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ – N2301

Fakulta přijímá do navazujícího studijního programu i studenty z jiných
vysokých škol i oborů.
■ Stavba energetických strojů a zařízení (P)
■ Konstruování strojů a technických zařízení (P/K)
■ Materiálové inženýrství a výrobní technologie (P/K)
■ Průmyslové inženýrství a management (P/K)
■ Obrábění, aditivní technologie a zabezpečování kvality (P)

4LETÉ PROFESNÍ BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ
PROGRAMY – STROJÍRENSTVÍ – B2341

Praxe během studia 1 den v týdnu zakomponovaná přímo
do studijního plánu.
■ Specialista pro automotive praxi (P)
■ Zabezpečování kvality (P)
■ Programování NC strojů (P)
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Kam po
maturitě:

na soukromou

vysokou
školu

Doporučujeme návštěvu akcí, které školy
pro uchazeče pořádají – jejich orientační
přehled najdete na str. 18. Většina škol
umožňuje návštěvy pravidelně nebo po
předchozí domluvě.

Staňte se i Vy
lektorem angličtiny
nebo češtiny pro cizince
Bakalářské studium
s pedagogickým zaměřením
v perspektivních oborech
Angličtina jako cizí jazyk
Čeština jako cizí jazyk
Prezenční a kombinovaná forma

Hlaste se on-line
na rok 2020/2021!
Termíny přijímacích zkoušek
a dnů otevřených dveří na:

www.akcentcollege.cz

fakulta/škola s převahou
ekonomicky zaměřených oborů

VYSOKÁ ŠKOLA PRIGO

Poskytuje vzdělání ve třech oborech
bakalářského studijního programu
OBOR: VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA | OBOR: MANAGEMENT V SOCIÁLNÍ SFÉŘE
v programu HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA
Pro školní rok 2020/2021 připravujeme nový navazující MAGISTERSKÝ studijní program

Vítězslava Nezvala 801/1
736 01 Havířov
Mojmírovců 1002/42
709 00 Ostrava
Telefon: 800 800 404
vs@prigo.cz
www.vs-prigo.cz

OBOR: SOCIÁLNÍ PRÁCE
v programu SOCIÁLNÍ POLITIKA A SOCIÁLNÍ PRÁCE

■ Denní i kombinovaná forma studia
■ Možnost prominutí přijímací zkoušky
■ Spolupracujeme s univerzitami po celém světě
■ Zahraniční mobility v rámci programu ERASMUS+
■ Competencies for Master´s Degree – příprava na magisterské studium v zahraničí
V průběhu bakalářského studia vás připravíme pro přijímací zkoušky a studium
v magisterských studijních programech na prestižních zahraničních univerzitách.
Manažerské studium BBA, MBA, MPA, LL.M., DBA. Veškeré informace získáte na www.vs-prigo.cz.
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Bc
Ing

Softwarový
vývoj

Business
management

Aplikovaná
ekonomie
a analýza dat

Sofwarové
inženýrství
a big data

prezenční, kombinovaná i indviduální forma studia
streamované přednášky, studijní materiály jsou k dispozici v elektronické podobě na vlastní, moderní platformě
unikátní možnosti 1/2 roční praxe, která je součástí běžného studijního plánu

Vysoká škola IT, ekonomie a managementu
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A unique
education.
Like you.

Educating Tomorrow’s Leaders

Bachelor’s | Master’s | MBA | Ph.D.
www.unyp.cz
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University of New York in Prague
Londýnská 41, Praha 2
Tel.: 224 221 261/281
admissions@unyp.cz, www.unyp.cz

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

MEZINÁRODNÍ CHARAKTER

Na UNYP působí více než 100 lektorů ze
Spojených států, Velké Británie a z dalších více než 30 zemí světa, kteří přináší
jak akademické, tak i profesionální
zázemí. Mezinárodně uznávaní a zkušení pedagogové k výuce přistupují
moderním způsobem, jsou komunikativní a studenty provokují k myšlení
a aktivní účasti na výuce. Studentům
jsou průběžně doporučovány postupy,
které vedou k rozvoji jejich kritického
a analytického myšlení, což je důležitý
předpoklad pro karierní úspěch ve
21. století. V současné době na UNYP
studuje více než 800 studentů z více
než 60 zemí světa, kteří na škole vytváří
unikátní multikulturní prostředí.
Kulturně a geograficky různorodá
skupina studentů dělá z UNYP jednu
z nejrozmanitějších vzdělávacích
institucí v České republice.

■ Kariérní poradenství
■ Nový moderní kampus v centru

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

tovní vyžití

■ Projektové řízení
■ Podnikání
■ Online flexibilní MBA (titul udělený

od National American University)

STUDIJNÍ PROGRAMY

Americké bakalářské programy
Ve spolupráci se State University of
New York, Empire State College
Akreditace: Middle States Commission
on Higher Education (USA), MŠMT (ČR)
■ Obchodní administrativa (dvojí
diplom)
■ Komunikace a média (dvojí diplom)
■ Mezinárodní vztahy (dvojí diplom)
■ Psychologie (dvojí diplom)
■ IT Management
■ Anglický jazyk a literatura

Evropské bakalářské programy
University of New York in Prague
■ Obchodní administrativa
– Finance
– Marketing
– Lidské zdroje
– Sportovní management

MBA programy
Akreditace: IACBE (USA), CAMBAS (CZ)
■ Management
■ Marketing
■ Finance

Magisterské programy
University of New York in Prague
■ Psychologie (titul Mgr.)
Ve spolupráci s University of Bolton
■ Mezinárodní management (titul
M.Sc.)
■ Strategická komunikace (titul MA)

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

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
(British Accreditation Council for
Independent Further and Higher
Education)
■ CAMBAS – Českou asociací MBA škol

VÝHODY STUDIA

■ Akreditované americké a evropské

studijní programy
■ Všechny programy vyučovány

v angličtině
■ Dual degree programy (dvojí diplom

– získání diplomu z prestižní americké univerzity a zároveň
diplomu z UNYP)
■ Americký model vzdělávání
zaměřený na rozvoj kritického
myšlení a interaktivní výuku
■ Multikulturní prostředí
■ Malý počet studentů ve třídách
■ Pracovní stáže a výměnné studijní
pobyty v zahraničí

www.unyp.cz

studuj na
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CEVRO INSTITUT – VYSOKÁ ŠKOLA PRAHA A ČESKÝ KRUMLOV
Jungmannova 28/17, Praha 1 – Nové Město
Středisko Český Krumlov, Linecká 43, Český Krumlov
Tel.: 221 506 707, info@vsci.cz, www.cevroinstitut.cz,
www.facebook.com/CEVROInstitut.cz/, Instagram: cevro_institut

CEVRO Institut - PRÁVO, POLITIKA, EKONOMIKA, SPOLEČNOST, BEZPEČNOST
Kvalitní vzdělání na prvním místě!

STUDUJ NA CEVRO INSTITUTU A ZÍSKEJ:
■ PŘEDNÁŠKY OD PŘEDNÍCH VYUČUJÍCÍCH
■ INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP
■ KONTAKTY PRO TVOU KARIÉRU
■ PŘÁTELE NA CELÝ ŽIVOT
■ STUDIUM V MALÝCH SKUPINÁCH
■ ODBORNÉ PRAXE V ČR I V ZAHRANIČÍ
■ MOŽNOST ZAPOJIT SE DO REÁLNÝCH PROJEKTŮ

STUDIJNÍ PROGRAMY
Bakalářské studium (Bc.):
■ BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA
■ MANAGEMENT SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
■ POLITOLOGIE A MEZINÁRODNÍ VZTAHY
■ PRÁVO V OBCHODNÍCH VZTAZÍCH
■ PRAXE VEŘEJNÉ SPRÁVY
■ ECONOMICS, BUSINESS, POLITICS
Magisterské studium (Mgr.):
■ BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA
■ MANAGEMENT SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
■ OBCHODNĚPRÁVNÍ VZTAHY
■ POLITOLOGIE
■ VEŘEJNÁ SPRÁVA
■ MA – PHILOSOPHY, POLITICS, ECONOMICS (PPE)

Všechny programy je možné studovat jak v prezenční, tak v kombinované formě.
Výjimkou je anglickojazyčný program PPE, který nabízíme jen ve formě prezenční.

Formy přijímacích zkoušek: absolvování přijímacího pohovoru nebo Scio testy
Podrobnosti k termínům: https://cevroinstitut.cz/cs/clanek/terminy/
Dny otevřených dveří: Každou první středu v měsíci od 16:00 v Praze a každý první čtvrtek od 15:00 v Českém Krumlově.

3D
animátorka

Jedna škola,
desítky uplatnění
v kreativním
průmyslu

Spisovatel

Reklamní
fotografka

Kreativní
ředitel

Grafický
designér

Social media
manager

Dny otevřených dveří:
23. 1., 13. 2., 26. 3.,
30. 4., 21. 5., 18. 6.,
3. 9. 2020

PR
manažerka

Marketingový
manažer

studuj na
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VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s.
Duškova 7, 150 00 Praha 5
Telefon: 210 082 418, Fax: 257 316 787
info@vszdrav.cz, www.vszdrav.cz, www.facebook.com/vszdrav/
Vysoká škola zdravotnická se téměř 15 let specializuje na bakalářské vysokoškolské studium zdravotnických nelékařských oborů. Absolventi získávají po obhájení bakalářské práce a složení státní
zkoušky titul „Bakalář“ (Bc.). Vzdělání odpovídá směrnicím EU a dle sdělení Evropské komise EU bude
jeho absolventům v zemích EU kvalifikace uznána. Délka studia je u jednotlivých oborů tři roky. Praktické výuce je věnováno až 50 % hodinové dotace programu. Odborné praxe probíhají v akreditovaných zdravotnických a sociálních zařízeních.
Škola nabízí v rámci programu Erasmus možnost zahraničních stáží během studia.

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ:

■ VŠEOBECNÁ SESTRA (PREZENČNÍ, KOMBINOVANÉ)
■ PORODNÍ ASISTENTKA (PREZENČNÍ)
■ ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ (PREZENČNÍ, KOMBINOVANÉ)
Den otevřených dveří: 4. 2. 2020 a 7. 4. 2020
PROČ STUDOVAT NA VYSOKÉ ŠKOLE ZDRAVOTNICKÉ?
■ garance na trhu práce ■ titul Fakulta roku 2015 a 2016
■ praxe v průběhu studia ■ stipendijní programy
■ zahraniční studijní pobyty a stáže ■ individuální přístup
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY:
1. kolo – 2. 6. 2020, náhr. termín 9. 6. 2020 (uzávěrka přihlášek 30. 4. 2020)
2. kolo – 1. 9. 2020, náhr. termín 8. 9. 2020 (uzávěrka přihlášek 28. 8. 2020)

K maturitě i k přijímačkám
Odmaturuj!
Z CHEMIE / BIOLOGIE / FYZIKY (Didaktis)
Kompletní přehled učiva SŠ přehledně a barevně

Objednávejte na www.KamPoMaturite.cz
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha je prestižní soukromou vysokou školou, která se
již 20 let zaměřuje na vzdělávání budoucích diplomatů a atašé, PR odborníků v digitálním světě a expertů
na veřejnou správu a EU.

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

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

MAGISTERSKÝ STUPEŇ STUDIA
■ Mezinárodní a diplomatická studia
■ Evropská studia a veřejná správa

CO U NÁS MŮŽETE OČEKÁVAT:
■ Mezi vyučujícími jsou i lidé z praxe, jako např. bývalí ministři, velvyslanci a atašé.
■ Odborné přednášky s vyučujícími ze zahraničních špičkových univerzit a lidmi z praxe z nadnárodních
investičních a bankovních fondů.
■ Tým lidí z Cambridge University a University College London.
■ Top 5 v rámci nejvyšší zaměstnanosti ze všech vysokých škol v ČR (až 98.2 % absolventů).
■ Praxe v prestižních nadnárodních firmách a ministerstvech ČR.
■ Studentský Diplomatic club se podílí na tvorbě reklam a akcí pro školu.

NEBOJ SE CHTÍT VÍC!

studuj na
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APLIKOVANÁ
INFORMATIKA

FINANCE
Bc. | Ing. | Ph.D.

PRÁVO
V PODNIKÁNÍ

Bc. | Mgr.

Bc. | Mgr.

BEZPEČNOSTNĚ
PRÁVNÍ STUDIA*
Bc. | Mgr.

EKONOMIKA
A MANAGEMENT
Bc. | Ing.

KRIMINALISTIKA
A FORENZNÍ
DISCIPLÍNY*
Bc. | Mgr.

„Spolužáci, praktická
výuka, osobní přístup.
Já dávám za jedna!“

MARKETINGOVÁ
KOMUNIKACE
Bc. | Mgr.

REGIONÁLNÍ ROZVOJ
VEŘEJNÁ SPRÁVA*

Ing. Filip Mráz
absolvent oboru
Marketingová
komunikace

Bc. | Ing.
*ve schvalovacím řízení u Akreditační komise

VYSOKÁ ŠKOLA
FINANČNÍ A SPRÁVNÍ

www.vsfs.cz
Kam po maturitě_185x130_zrcadlo_obory+mráz_final.indd 1

studuj na
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Moravská vysoká škola Olomouc
Profesně zaměřené studijní programy
Vysoká míra uplatnění absolventů
On-line studijní materiály
tř. Kosmonautů 1288/1
779 00 Olomouc
Tel.: 587 332 311
mvso@mvso.cz
www.mvso.cz

Široký výběr zahraničních pobytů
Individuální přístup
Špičkové technické zázemí
BAKALÁŘSKÉ I MAGISTERSKÉ STUDIUM V PREZENČNÍ I KOMBINOVANÉ FORMĚ
EKONOMIKA A MANAGEMENT

SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA

Řešení případových studií konkrétních firem

Výuka ve spolupráci s odborníky z IT firem

Zprostředkování pracovních stáží

Zapojení do profesionálních IT projektů

■
Vysoká
škola HUMANITAS

Fakulta společenských studií
Smetanova 266
755 01 Vsetín
Tel.: 605 292 877
733 120 084
e-mail: info@huni.cz
www.huni.cz
Facebook: Fakulta
společenských studií Vsetín

Fakulta společenských studií nabízí tříleté bakalářské a dvouleté navazující magisterské kombinované
studium oboru:
■ PSYCHOLOGIE Absolvent/ka bakalářského studia je na základě získaných znalostí připraven/a pro
práci v orgánech státní správy, v oblasti sociálních služeb, ve středním managementu v podnicích, ve
sdělovacích prostředcích, ve výzkumných odděleních.
A tříleté bakalářské kombinované studium v pedagogických studijních oborech:
■ SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA Absolvent/ka studia je kvalifikovaný odborník pro práci v orgánech státní
správy a samosprávy, školství, léčebně-výchovných zařízeních, domovech mládeže, reedukačních
a diagnostických centrech, nápravných zařízeních apod.
■ TRANSKULTURNÍ EDUKACE Absolvent/ka je připraven/a pro práci v institucích na úrovni státní správy
a samosprávy, v cizinecké policii, v neziskových a charitativních organizacích, ve sdělovacích prostředcích,
v kulturních, vzdělávacích a výchovných zařízeních a v oblasti prevence.
■ ANDRAGOGIKA Absolvent/ka studia se může uplatnit jako lektor, profesní konzultant personalista,
pracovník ve státní správě a samosprávě, v pedagogických centrech, nadacích, v mezinárodních
agenturách, a to v neziskové i komerční sféře.
■ 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.).
■ INFORMATIKA V PEDAGOGICE Absolvent/ka studia je na základě získaných znalosti připraven/a pro
práci ve školách a dalších pedagogických zařízeních při správě školní počítačové sítě a prostředků ICT.
Informace k přijímacímu řízení a termíny dnů otevřených dveří budou zveřejněny na stránkách fakulty www.huni.cz.

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o.
MAGISTERSKÉ STUDIUM:
■ Wellness specialista

MBA STUDIUM
■ Sportovní management
Forma a délka studia: kombinovaná forma, 2 roky
Forma ukončení studia, titul: MBA
Školné: Školné: 40 000 Kč/semestr,
nyní po slevě 30 000 Kč/semestr

Tel.: 212 277 777
731 411 370

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM:
■	Výživové poradenství a sportovní diagnostika
■	Sportovní a kondiční specialista
– specializace Fitness
■	Sportovní a kondiční specialista
– specializace Wellness
■	Sportovní a kondiční specialista
– specializace Volný čas
Forma a délka studia:
prezenční, kombinovaná / 3 roky - Bc.; 2 roky - Mgr.

infovs@palestra.cz
www.palestra.cz

Forma ukončení studia, titul:
bakalářská závěrečná zkouška - Bc.,
magisterská závěrečná zkouška - Mgr.

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

Školné: 27 500,- Kč až 29 000,- Kč za semestr
– dle vybraného oboru

Nyní se slevou 20 % na školném

Slovačíkova 400/1
197 00 Praha 9 – Kbely

studuj na

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ
PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
■ Vychovatelství
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:
11. 3., 16. 4., 11. 5., 10. 6., 20. 8., 7. 9. vždy od 16 hod.
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Tisíce studentů. Tisíce
příběhů. Jedna škola.
Vykreslete si svou budoucnost.

Studujte Metropolitní univerzitu Praha
a začněte psát svou story.
#StoriesOfMUP

www.mup.cz

studuj na
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Metropolitní univerzita Praha
Dubečská 900/10, Praha 10 – Strašnice

www.mup.cz
Metropolitní univerzita Praha otevřela své dveře prvním studentům v roce 2001. Od té doby těmito dveřmi prošlo více než 15 500
absolventů bakalářských, magisterských a doktorských programů. Univerzita v současné době poskytuje vzdělání 4000 studentům, kteří studují programy na MUP v českém nebo anglickém jazyce.
ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE MUP je vyhledávaným akademickým a studentským centrem pro studenty z celého světa. O tom
všem svědčí neustále narůstající počet partnerských univerzit, zahraniční studenti z více než 70 zemí světa, rozvinutý program
Erasmus+, nabídka zahraničních stáží pro absolventy a také programy Double Degree, které umožňují studentům MUP studovat
rok na partnerské zahraniční univerzitě a získat tak po ukončení studia diplom obou univerzit.
ŠKOLA BEZ BARIÉR Již od roku 2003 realizuje MUP sociální program Škola bez bariér pro studenty s pohybovým postižením,
za který byla několikrát oceněna. Tito studenti získávají stipendium ve výši 90 % školného a studují v bezbariérových budovách.

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

JAZYK STUDIA

FORMA STUDIA

Anglophone Studies

anglický

prezenční i kombinovaná

Cestovní ruch

český

prezenční i kombinovaná

Humanitní studia

český

prezenční

International Business

anglický

prezenční

International Relations - Asian Studies

anglický

prezenční

International Relations - European Studies

anglický

prezenční

Mediální studia

český

prezenční i kombinovaná

Mezinárodní obchod

český

prezenční i kombinovaná

Mezinárodní vztahy - asijská studia

český

prezenční i kombinovaná

Mezinárodní vztahy - evropská studia

český

prezenční i kombinovaná

Veřejná správa

český

prezenční i kombinovaná

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

JAZYK STUDIA

FORMA STUDIA

Asijská studia

český

prezenční i kombinovaná

Evropská studia a veřejná správa

český

prezenční i kombinovaná

International Relations and European Studies

anglický

prezenční

Mediální studia

český

prezenční i kombinovaná

Mezinárodní vztahy a evropská studia

český

prezenční i kombinovaná

Politologie

český

prezenční i kombinovaná

Regionální studia a mezinárodní obchod

český

prezenční i kombinovaná

Regional Studies and International Business

anglický

prezenční

JAZYK STUDIA

FORMA STUDIA

DOKTORSKÉ STUDIUM (Ph.D.)
STUDIJNÍ PROGRAM
Mediální studia

český

prezenční i kombinovaná

Mezinárodní vztahy a evropská studia

český

prezenční i kombinovaná

International Relations and European Studies

anglický

prezenční i kombinovaná

Politologie

český

prezenční i kombinovaná

studuj na
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NEWTON College, a. s. – vysoká škola aplikovaného businessu v Praze a Brně
5. května 65, Praha, tel.: 602 122 597 / Rašínova 2, Brno, tel.: 601 001 667
email: studijni.poradenstvi@newtoncollege.cz, www.newtoncollege.cz
E-magazín: www.newton.today, www.facebook.com/NewtonCollegeCZ
NEWTON College je soukromá vysoká škola aplikovaného businessu v Praze a Brně, která se zaměřuje na moderní výuku
managementu, psychologie, marketingu a ekonomie. Jsme vždy o krok napřed a svým studentům tak zajišťujeme velký náskok
před vrstevníky a nejširší rozhled ve světě businessu.
■ NEWTON College inspiruje a motivuje k touze dosáhnout cílů, k hledání různých pohledů a netradičních přístupů k řešení problémů.
■ Studium je úzce propojeno s praxí, proto na škole přednáší mnoho známých osobností ze světa businessu (např. bývalý viceguvernér ČNB
prof. Vladimír Tomšík, mentální kouč českých top byznysmenů a vrcholových sportovců jako Jaromíra Jágra či Karolíny Plíškové, Marian Jelínek,
marketingoví experti Karel „Mindless“ Novotný či Jan Řezáč a mnoho dalších hvězdných expertů, pro které není odrecitování definice
a bezduché biflování látky bez pochopení podstaty věci hodnotícím kritériem.
■ NEWTON College není masovou školou, proto zde nebudete pouhým číslem v seznamu. Ke studentovi je vždy přistupováno individuálně.
■ Kromě titulu si můžete odnést i velmi cenné certifikáty o absolvovaných praxích a manažerských výcvicích, které vám dají velkou výhodu
při vstupu na pracovní trh.
■ Bakalářské studium – titul Bc.
Pro akademický rok 2020/21 pro vás připravujeme studium ve 3 režimech. NEWTON Start – základní všeobecné studium zaměřené na
podnikání a management. NEWTON Business – rozšířené studium aplikovaného businessu s možností volby specializace a profesního zaměření v oblasti managementu lidských zdrojů, marketingu, či podnikání a managementu. NEWTON Premium – exkluzivní studium pod vedením
významné osobnosti z daného oboru a celou řadou nadstandardních benefitů.

STUDIJNÍ MOŽNOSTI:

SPECIALIZACE: Management
lidských zdrojů
■ Psychologie pro manažery
■ Management lidských zdrojů

SPECIALIZACE: Marketing
■ Marketing a Brand Management
■ Digitální marketing

SPECIALIZACE: Globální podnikání
a management
■ Management a podnikání
■ Management cestovního ruchu

Dny otevřených dveří: NEWTON College v Brně 2020: 23. 1., 13. 2., 18. 6., 3. 9. / NEWTON College v Praze 2020: 16. 1., 30. 1., 20. 2., 17. 6., 10. 9.
Přijímací řízení: Přihláška ke studiu je bezplatná. U přijímacího řízení se neověřují znalosti, ale motivace a předpoklady ke studiu. V Brně i v Praze
probíhá od listopadu do konce září ve vybraných termínech každý měsíc. V případě naplnění maximální studijní kapacity může dojít k ukončení
přijímacího řízení dříve. Je možné ho vykonat již před maturitou.

Studujte business
bez tíže

Více informací

www.newtoncollege.cz
VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉHO BUSINESSU
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VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ V PRAZE
Spálená 76/14, Praha 1
Tel.: 810 888 500
info@vso-praha.eu, www.vso.cz

Proč na VŠO?
■ Unikátní studijní programy odrážející současné trendy s vysokým důrazem na propojení s praxí.
■ Široké možnosti uplatnění na trhu práce ve spolupráci s odbornými subjekty jako jsou Czech Tourism, Český
Aeroholding, Prague Startup Centre, Skål International Prague, Národní památkový ústav, Letiště Václava Havla
Praha, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo dopravy, Czech Airlines Training Centre, Řízení letového
provozu ČR a další podniky a společnosti cestovního ruchu.
■ Exkluzivní znalost cizích jazyků a obory vyučované v angličtině se zaměřením na odbornou terminologii
v ekonomice, v cestovním ruchu a v letecké dopravě.
■ Spolupráce se zahraničními univerzitami v Číně, Japonsku, Thajsku, Jižní Korei, Saúdské Arábii, Řecku, Albánii,
Švédsku, Jižní Africe, Francii, SAE, Hong Kongu, Makau a v rámci programu Erasmus+ ve Velké Británii,
Německu, Portugalsku, Polsku, Španělsku, Turecku, Švýcarsku, Slovensku, Chorvatsku, Itálii, Maďarsku,
Rakousku, Slovinsku, Lotyšsku, Srbsku a Finsku.
■ Výuka 3 dny v týdnu, denní i kombinovaná forma studia, upravený studijní program pro absolventy VOŠ
a stoprocentní zaměření na studium s nejlepším studentským informačním systémem v České republice.
■ Učebny s moderní IT technikou a WiFi, interaktivní navigace v areálu školy a rozvrhu, odborná knihovna,
klientské centrum, relaxační centrum, aktivní sportovní klub, studentské eventy a bezbariérový přístup.
■ Atraktivní a snadno dostupné centrum Prahy s veškerým zázemím na jedné adrese.
VSO_Inzerat_Zrcadlo_185x130_dod.pdf
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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 Media & IT.
Tyto mezinárodně uznávané britské tituly jsou udělovány ve spolupráci s britskou Teesside University, která byla zvolena ve Velké Británii
univerzitou roku (Times Higher Education).
PROČ STUDOVAT U NÁS?
■ kvalitní výuka pouze v anglickém jazyce ■ praktické studium, práce na reálných projektech ■ profesionální a zkušení lektoři
■ mezinárodní studijní prostředí ■ zajímaví hostující přednášející ■ moderní učebny vybavené kvalitní technikou
■ délka studia přizpůsobitelná vašim potřebám (denní a kombinovaná forma) ■ přátelská a osobní atmosféra
PŘÍPRAVNÉ PROGRAMY
Pro plynulý začátek studia v angličtině poskytuje Prague College tzv. přípravné programy, které jsou zaměřeny na zlepšení znalostí
(Foundation Diploma / Professional Diploma) ■ Příprava na mezinárodně uznávané zkoušky pro účetní - ACCA, CIMA
BAKALÁŘSKÉ PROGRAMY
Univerzitní program se skládá z tříletého studia bakalářského programu, který je zakončen udělením britského titulu BA či BSc. Velký důraz
se klade na osvojení praktických znalostí, které může student ihned uplatnit v rámci své profesní kariéry. Některé z těchto programů lze
také studovat v kombinované formě.
Nabízené programy: BA (Hons) International Management, BA (Hons) International Finance
& Business Accounting, BA (Hons) Graphic Design, BA (Hons) Fine Art Experimental Media,
BA (Hons) Creative Media Production, BSc (Hons) Computing
MAGISTERSKÉ PROGRAMY
Navazující magisterský program, kde studenti získají britský titul MSc či MA. Studium poskytuje
širokou škálu potřebných teoretických a praktických zkušeností a zároveň strukturované
manažerské vzdělání, které přispívá ke zvýšení hodnoty na trhu práce.
Nabízené programy: MSc International Management, MSc Computing, MA Future Design,
MA Fine Art
Dny otevřených dveří: Každý den jsme tu pro Vás, proto nás neváhejte kdykoli kontaktovat!

Unikátní studijní programy
Tituly Bc. a Ing.
Odborná praxe součástí studia
Zahraniční stáže
Široké uplatnění absolventů
Zajímavé motivační programy
Double Degree programy
Osobní přístup
Výuka v Mladé Boleslavi nebo v Praze
Bakalářské studium

Navazující magisterské studium

Studijní program: Ekonomika a management

Mezinárodní marketing

Management obchodu

Řízení mezinárodních dodavatelských řetězců

Logistika a management kvality

Finance v mezinárodním podnikání

Finanční řízení

Mezinárodní podnikání a právo

Řízení lidských zdrojů
Studijní program: Podniková ekonomika a manažerská informatika

Navštivte
naše dny
otevřených
dveří!
Více informací o termínech
a programu jednotlivých dní
naleznete na: www.savs.cz

Studijní program: Průmyslový management

www.savs.cz

Jsme také na:

SAVS_185x130_v2.indd 1
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Vysoká škola logistiky o.p.s.
Palackého 1381/25, 750 02 Přerov I – Město
Tel.: 581 259 149
studijni@vslg.cz, www.vslg.cz
Vysoká škola logistiky jako jediná v České republice nabízí exkluzivní vzdělání v oblasti logistiky, které je svým zaměřením uplatnitelné
v praxi na úrovni zaměstnanců firem s logistickým zaměřením, tak i v oblasti státní správy a samosprávy. Absolvent získá odborný pohled
na procesy řízení dopravy, technické, technologické a logistické aspekty vstupující do procesu. Zároveň si osvojí základní znalosti
z finančního plánování, řízení firemních procesů, managementu měst a obcí, psychologie či sociologie. Je schopen samostatně řešit
úlohy inženýrského charakteru v oborech studovaných na VŠLG s tím, že si volitelnými předměty přizpůsobí své studium svému zájmu
nebo požadavkům svého budoucího zaměstnavatele.

Profesně zaměřený BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ program LOGISTIKA se specializacemi:
■ LOGISTIKA V DOPRAVĚ
■ LOGISTIKA VE SLUŽBÁCH
■ INFORMATIKA PRO LOGISTIKU

Profesně zaměřený NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ program LOGISTIKA s profilací:
■ LOGISTIKA (s profilací Logistika a řízení dopravních procesů a s profilací Logistika a řízení výrobních procesů)

TERMÍNY PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY KE STUDIU:

1. termín do 30. 4. 2020; 2. termín do 10. 6. 2020, 3. termín do 10. 9. 2020
Prezenční a kombinované studium bakalářské a navazující magisterské v Přerově i v Praze.
Den otevřených dveří: 22. 2. 2020 v Praze, další termíny na www.vslg.cz.
Místa studia a podrobnější informace naleznete na www.vslg.cz

Kam po maturitě?
Na univerzitu do USA!
Díky stipendiím už nemusíte
dělat kompromis mezi sportem
na nejvyšší úrovni a prestižním
vzděláním.

www.usasportandstudy.com

studuj na

78 vyšší odborné školy

Kam po maturitě:
na vyšší
odbornou školu

■ Ve školním roce 2018/2019 studovalo na 166 VOŠ 18 tisíc
studentů. U přijímaček uspělo 88,9 % uchazečů. Nejčastěji
uchazeči vyhledávali zdravotnické, pedagogické a ekonomické
obory. Školné se platí i na školách zřizovaných krajem.
Po absolutoriu získáte titul DiS.
■ VOŠ se na rozdíl od bakalářského studia zaměřují více na
praxi. Denní forma vám zabere 3 – 3,5 roku, v dálkové nebo
kombinované formě může být studium až o rok delší. Pokud
při studiu pracujete, můžete u VOŠ mimo denní formu studia
přijít o status studenta.
Zdroj: Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávání v ČR 2018, www.msmt.cz

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

Slovačíkova 400/1
197 00 Praha 9 – Kbely
Tel.: 212 277 711
603 286 852
info@palestra.cz
www.palestra.cz

STUDIJNÍ OBORY:
■ Management sportu
■ Wellness - Balneo
Forma a délka studia:
denní – 3 roky, kombinovaná – 3,5 roku
Forma ukončení studia, titul: absolutorium, DiS.
Školné:
18 400 Kč až 23 900 Kč za školní rok
– dle vybraného oboru
Dny otevřených dveří: 20. 2., 11. 3., 16. 4., 11. 5.,
4. 6., 20. 8. a 7. 9. 2020 vždy od 15.30 hod.
Absolventi VOŠ mohou pokračovat ve studiu na VŠTVS
Palestra a získat titul Bc. dvousemestrálním studiem.
Nyní se slevou 20 % na školném.
Studenti mají možnost získat již během studia
4 osvědčení: ■ Sportovní a rekondiční masér
■ Instruktor fitness ■ Instruktor školního lyžování
■ Cvičitel zdravotní tělesné výchovy

Česká zahradnická akademie Mělník
střední škola a vyšší odborná škola
Denní tříleté a dálkové čtyřleté studium
Vzdělávací program:

ZAHRADNÍ A KRAJINNÁ TVORBA

Sady Na Polabí 411
276 01 Mělník
Tel.: 315 636 111
602 232 333
skola@zas-me.cz
www.zas-me.cz

Uplatnění: státní správa, podnikatelská sféra
(okrasné školkařství, realizace sadových úprav
a jejich údržba), obchod a poradenství, střední
stupeň projektantské činnosti, školství
Přijímací řízení:
Uzávěrka přihlášek: 31. 5. 2020
Datum konání přijímacích zkoušek: 23. 6. 2020
Kritéria: posouzení výsledku mat. zkoušky
a pohovor o motivaci uchazeče ke studiu
Dohoda s ČZU Praha: pro absolventy denní
formy uznání jednoho roku Bc. studia
Dny otevřených dveří:
15. 1., 12. 2., 22. 4. a 20. 5. 2020

VOŠ PRIGO
VOŠ PRIGO POSKYTUJE VZDĚLÁNÍ V OBORECH
■P
 ŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA
■O
 BECNĚ PRÁVNÍ ČINNOST
■D
 IPLOMOVANÁ DĚTSKÁ SESTRA

Mojmírovců 1002/42
709 00 Ostrava
Olomouc, Havířov,
Nový Jičín, Bruntál
Tel.: 800 888 989,
734 578 175

PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 PŘIPRAVUJEME
NOVÉ OBORY:
■S
 OCIÁLNÍ PRÁCE
■D
 IPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA
■V
 ETERINÁŘSTVÍ

vos@prigo.cz

■ denní i kombinovaná forma studia ■ titul DiS. ■ praxe ■ ERASMUS+
■m
 ožnost pokračování studia na partnerské vysoké škole s nástupem do 2. ročníku

www.vos-prigo.cz

Veškeré informace získáte na www.vos-prigo.cz nebo na bezplatné infolince 800 888 989.
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Vyšší odborná škola restaurátorská v Písku
Restaurování památek
Výrazně individualizované, tříleté studium v oborech Restaurování nábytku
a nepolychromované dřevořezby 8242N04 a Restaurování kovů 8242N01.
■ Vysoce kvalifikovaní pedagogové, držitelé restaurátorských licencí MK ČR.

Karlova 111
397 01 Písek
Tel.: 382 212 819
skola@vosr.cz
www.vosr.cz

■ Praxe v renomovaných institucích v ČR

i EU (UPM, NTM, NPÚ Praha).

■ Motivační stipendia a mzda studentům,

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

■ Studující z celé ČR i ze zahraničí. Jedinečná

možnost vzdělání ve výjimečných oborech.

Vyšší odborná škola ČUS, s.r.o.

„STUDUJ POD KŘÍDLY
NEJVĚTŠÍ SPORTOVNÍ
ORGANIZACE V ČR“

MANAGEMENT SPORTU
Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6
Tel.: 233 017 315
734 358 231
vos.study@cuscz.cz
szabo@cuscz.cz
www.vos-cus.cz
www.facebook.com/VOSCUS

■
■
■
■
■
■
■
■

Denní a kombinovaná forma vzdělání
Stipendijní programy
Individuální studijní plán
Školné 23.000 Kč / školní rok
Projekt První kariéra
Projekt Aktivní rodič
Nová podoba akreditovaného programu 2018
Návaznost na VŠFS – titul Bc.

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola
OBORY STUDIA PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021:
■ DIPLOMOVANÝ NUTRIČNÍ TERAPEUT – denní a kombinovaná
forma vzdělávání – délka studia 3 roky
5. května 51
140 00 Praha 4
Tel.: 244 105 001
Fax: 244 105 043
zdravotnickaskola@centrum.cz
studijni.oddeleni@centrum.cz
www.zdravotnicka
skola5kvetna.cz

■ DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA – denní (délka studia 3 roky)
a kombinovaná (délka studia 3,5 roku) forma vzdělávání
■ DIPLOMOVANÁ DĚTSKÁ SESTRA - denní forma vzdělávání – délka
studia 3 roky
Aktuální informace sledujte na webových stránkách školy.
Studium je zakončeno absolutoriem.
Den otevřených dveří: 11. 3. 2020 od 16.00 do 18.00 hod.
Školné: 3.000 Kč/rok ve dvou splátkách.
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80 %
praxe

20 %

teorie

Přihlášky do

Dny otevřených dveří

Více o studiu

31. 5. 2020

23. 4., 14. 5., 28. 5. 2020
vždy od 13 do 16 hodin

akademiemichael.cz

Design
interiéru
Grafický
design
Fotografická
tvorba

Škola jako
tvůrčí dílna

Filmová
tvorba
Produkce
Scenáristika
a mediální
komunikace

Z čeho se učit na NSZ ze ZSV?
■ Odmaturuj! ze společenských věd (Didaktis)
■ Odmaturuj! ze společenských věd – TESTY (Didaktis)
KOMPLETNÍ PŘEHLED UČIVA SŠ K MATURITĚ I PŘIJÍMAČKÁM ■ STRUČNĚ,
PŘEHLEDNĚ A BAREVNĚ ■ TESTY OBSAHUJÍ PŘES 1000 ÚLOH

Objednávejte na www.KamPoMaturite.cz
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:
■ CESTOVNÍ RUCH
■ DIPLOMOVANÝ ZUBNÍ TECHNIK
■ MANAGEMENT SPORTOVNÍCH AKTIVIT
DENNÍ A KOMBINOVANÉ STUDIUM:
■ BEZPEČNOST OBYVATELSTVA
■ DIPLOMOVANÁ DENTÁLNÍ HYGIENISTKA
■ DIPLOMOVANÝ OČNÍ OPTIK
■ SOCIÁLNÍ PRÁCE
■ SYSTÉMOVÝ ADMINISTRÁTOR IT
■ VEŘEJNÁ SPRÁVA
Den otevřených dveří: 16. 1. 2020 a 12. 3. 2020
Bližší informace na www.vosplzen.cz

studuj na

VOŠ

vyšší odborné školy 81

VyssiOdborneSkoly.com

Vyšší odborná škola Čáslav
VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

Vyšší odborná škola herecká s.r.o.
OBORY STUDIA:
82-47-N/01 HERECTVÍ A MODEROVÁNÍ
82-47-N/03 HERECTVÍ S LOUTKOU

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

Denní tříletá forma studia zakončená
absolutoriem, absolvent získá titul DiS.
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ:
Přihlášky ke studiu do školního roku 2020/2021
přijímáme v prvním kole přijímacího řízení do
31. 5. 2020.
Více informací naleznete na www.vosherecka.cz,
včetně termínů dnů otevřených dveří.
Talentová zkouška pro oba obory:
Uchazeč si připraví : 2 monology dle vlastního
výběru, 2 básně, 2 písně (alespoň 1 lidová)

Přijímací zkoušky prověří dispozice uchazečů v oblasti
mluveného projevu, hudebního sluchu a hlasu, pohybu, herectví a všeobecného kulturního přehledu.

Vyšší odborná škola pedagogická a Střední
pedagogická škola, Litomyšl, Komenského nám. 22

Komenského nám. 22
570 01 Litomyšl-Město
Tel.: 461 614 550
Tel./fax: 461 615 705
vospspgs@vospspgs.cz
www.vospspgs.cz

Studijní obor:
VÝROBNÍ A ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY PODNIKU

zaměření oboru:

Přemysla Otakara II. 938
286 14 Čáslav
Tel.: 327 312 611
739 053 610
sekretar@sps-caslav.cz
www.sps-caslav.cz

OA a Vyšší odborná škola sociální,
Ostrava – Mariánské Hory, p. o.

VOŠ nabízí denní i dálkové studium

VOŠ sociální Ostrava nabízí studium oboru

■ UČITELKA MATEŘSKÉ ŠKOLY, VYCHOVATEL/
KA V BĚŽNÝCH ZAŘÍZENÍCH, PEDAGOG
VOLNÉHO ČASU, ASISTENT PEDAGOGA
■ UČITEL/KA MATEŘSKÉ ŠKOLY
A VYCHOVATEL/KA PRO JEDINCE SE
SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

75-32-N/.. Sociální práce
a sociální pedagogika

Podrobné informace: www.vospspgs.cz
Termíny uzávěrky přihlášek:
do 31. 5. 2020 – 1. kolo, do 17. 8. 2020 – 2. kolo
Termíny přijímacího řízení:
18. 6. 2020 denní studium – 1. kolo,
24. 6. 2020 dálkové studium – 1. kolo,
27. 8., 30. 9., 31. 10. 2020 (další kola, pokud
počet přijatých studentů nebude dostačující).
Den otevřených dveří pro VOŠ v pátek
3. 4. 2020 od 10 do 16 hodin.

Střední zdravotnická škola
a Vyšší odborná škola zdravotnická Kolín

Sídlo školy: Zelená 40A
702 00 Ostrava
Tel.: 596 634 848
739 436 924
voss@voss-ova.cz
www.voss-ova.cz

NEJVĚTŠÍ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA
SE SEDMADVACETILETOU TRADICÍ

DIPLOMOVANÝ FARMACEUTICKÝ
ASISTENT 53-43-N/11

Tel.: 321 720 236
sekretariat@zdravotka.cz
www.zdravotka.cz

DIPLOMOVANÁ DĚTSKÁ SESTRA
53-41-N/51
Denní tříletá forma, ukončená
absolutoriem, absolvent získá titul DiS.
Poplatek: 3 000,- Kč/rok
Škola poskytuje ubytování
(1000,- Kč/měsíc)

VOŠ, SPŠ a SOŠS a CR,Varnsdorf, Bratislavská 2166, p.o.

■ Nabízíme vzdělávání ve společensky
žádaných oborech.
■ Vysoké uplatnění absolventů na trhu práce.
Filipínského 1
615 00 Brno

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

Tel.: 737 236 912

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

vsa@vsa.cz
www.vsa.cz

■ Studenti mohou posílat elektronické
přihlášky již nyní.
Bližší informace naleznete na: www.vsa.cz

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola,
Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY VOŠ - tříleté:

Budova VOŠ:
Střelecká 1800
407 47 Varnsdorf
Tel.: 4
 12 315 011
778 538 686
jitka.nagyova@skolavdf.cz
www.skolavdf.cz

DENNÍ I DÁLKOVÉ
■ Sociální práce ■ Veřejnosprávní činnosti
■ Cestovní ruch ■ Informační technologie
DENNÍ
■ Strojírenství s využitím CAD/CAM
technologií ■ Bezpečnostně právní činnosti
DÁLKOVÉ
■ Výroba, přenos a užití elektrické energie
■ Počítačová grafika v technických oborech
Roční školné ve výši 2 500 – 4 000 Kč.
Ve schvalovací fázi jsou nové vzdělávací programy:
53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra;
82-41-N/01 Produktový design
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 17. 1. 2020 nebo
kdykoliv po domluvě

■ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SOCIÁLNÍ PRÁCE
Denní studium – tříleté
Dálkové studium – tříleté
Kombinované studium – tříleté
■ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SOCIÁLNÍ
PEDAGOGIKA
Denní studium – tříleté
Dálkové studium – tříleté
■ Studium je ukončeno absolutoriem,
profesní titul DiS.
■ Přijímací zkoušky se nekonají
Uzávěrka přihlášek: 1. kolo: 31. května 2020

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

POSKYTUJE VZDĚLÁVÁNÍ V OBORECH

Karoliny Světlé 135
280 50 Kolín

EKONOMICKÉ s profilací
Management a personalistika
nebo Účetnictví a finance podniku
TECHNICKÉ s profilací
Řízení jakosti a metrologie
nebo Údržba a servis techniky
Forma studia:
tříleté denní, tříleté kombinované studium
Den otevřených dveří:
17. 3. a 21. 4. 2020 od 10:00 do 16:30 hod.
Škola dále poskytuje služby vlastní jídelny,
domova mládeže a školní knihovny.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM:
denní, 3 letý, zakončený absolutoriem

68-43-N/10 Veřejnosprávní
činnosti s podporou ICT
Školní 1060/50
430 01 Chomutov
Tel.: 474 774 023
machacek@spscv.cz
www.spscv.cz

studuj na

DOD 18.1. 2020 8:00 – 12:00
Informace k přijímacímu řízení:
www.spscv.cz/skola/vos/
prijimaci-rizeni/
Osobní návštěvu lze sjednat
s využitím uvedených kontaktů.

82 vyšší odborné školy
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
elektrotechnická Františka Křižíka, Praha

Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu,
České Budějovice

Vzdělávací program:

Nabízí pro absolventy středních škol
Studijní obor:

26-41-N/02 SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA
Na Příkopě 16
110 00 Praha 1
Tel.: 224 094 459
778 736 242
kancelar@skolakrizik.cz
www.skolakrizik.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.
■ 1. kolo přijímacího řízení se koná dne
15. 6. 2020, přihlášky do konce května.
■ Absolventi nacházejí bezproblémové
uplatnění ve všech firmách, které jsou
činné v jakékoli oblasti elektrotechniky.

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

Matky Boží 15
586 01 Jihlava
Tel.: 567 312 629
info@svoss.cz
www.svoss.cz

Tel.: 511 123 101
skola@vassboskovice.cz
www.vassboskovice.cz

Senovážné náměstí 12
370 01 České Budějovice
Tel.: studijní oddělení
387 788 117
jjenickova@skolacrcb.cz
www.skolacrcb.cz

denní a kombinované studium (3 roky)
SOCIÁLNÍ PRÁCE, titul. DiS.
Absolvent je sociální pracovník
denní a kombinované studium (3 roky)
PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ
PEDAGOGIKA, titul DiS.
Absolvent je učitel MŠ, mimoškolní pedagog,
vychovatel
Školné 13.500,- Kč ročně
Výuka je výrazně prakticky zaměřená, je
vedena ve spolupráci s odborníky z praxe,
absolventi mohou proto pracovat v obou
oborech již bez zaškolení. Přihlášky pro
I. kolo do 15. 5. 2020 na www.svoss.cz,
přijímáme později i do dalších kol.

Vyšší odborné studium - denní forma
63-41-N/18 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ
se zaměřeními: Finanční řízení a zdaňování
Ekonomika nemovitého majetku
63-43-N/13 FINANČNICTVÍ
A BANKOVNICTVÍ
65-43-N/01 CESTOVNÍ RUCH
53-41-N/11 DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ
SESTRA
43-31-N/01 FYZIOTERAPIE ZVÍŘAT
Přihlášky na 1. kolo do 31. 5. 2020
Přijímací řízení – 1. kolo 26. 6. 2020
(bez přijímacích zkoušek)
Jedno z hlavních kritérií PŘ je průměrný prospěch
jednotlivých ročníků SŠ.

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola
ekonomická, Tábor, Jiráskova 1615

Ředitel doc. ThDr. David Tonzar, Th.D., dr. h. c.

VZDĚLÁVACÍ OBOR:

TEOLOGICKÁ A PASTORAČNÍ ČINNOST

Roháčova 66
130 00 Praha 3
Tel.: 777 759 652,
222 765 183
vos@hitspraha.cz

Škola nabízí vyšší odborné studium cestovního
ruchu v denní formě vzdělávání.

65-43-N/01 CESTOVNÍ RUCH

Bezručova 1312/17
360 01 Karlovy Vary
Tel.: 354224180
info@voskv.cz
www.voskv.cz

Tel.: 381 254 401
601 377 363
skola@oatabor.cz
www.oatabor.cz

Roční školné 3 000 Kč
Možnost stravování i ubytování
Uzávěrka přihlášek:
1. kolo – 31. května 2020

Výuka: tři cizí jazyky (AJ a NJ úroveň A1, A2,
B1, začátečnická NJ, FRJ, SPJ nebo RUJ),
široká nabídka odbor. a volitel. předmětů.
Praxe 20 týdnů.
Uplatnění: podnikatelská
a manažerská činnost v cest. ruchu.
Spolupráce s významnými podniky ČR
v Karlovarském kraji a jinde.
Zahraniční stáže ve Španělsku a v SRN.
Uzávěrka přihlášek: do 31. 5. 2020
Den otevřených dveří: 28. 1. 2020

SPŠ a VOŠ Kladno
SPŠ a VOŠ Kladno nabízí
denní i dálkové studium oboru

■ BANKOVNICTVÍ
■ ÚČETNICTVÍ
Denní forma studia – 3 roky

Zaměření na oblast sociální pomoci
a sociálních služeb
Cíl: příprava absolventů ke službě
lidem potřebným v duchovní oblasti
a vybavení znalostmi pro rozvoj
tradičních křesťanských hodnot
Charakteristika vzdělávacího
programu: systematická, praktická,
biblická a historická teologie a příbuzné
vědy filosofie, religionistika, psychologie

Obchodní akademie, vyšší odborná škola
cestovního ruchu a JŠ s právem SJZ Karlovy Vary

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY:

Jiráskova 1615
390 02 Tábor

Délka studia: 3 roky (denní a dálkové)
Způsob ukončení: absolutorium
(titul diplomovaný specialista v oboru)
Na denní i dálkové studium přijímáme
bez přijímacích zkoušek.
Uzávěrka přihlášek:
pro 1. kolo do 29. 5. 2020,
pro 2. kolo v první části letních prázdnin
Domov mládeže, školní jídelna
Roční školné: 4 000,– Kč ve dvou splátkách
Možnost praxe v zahraničí.

Vyšší odborná škola Husův institut
teologických studií, š.p.o.

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

Hybešova 53
680 01 Boskovice

CESTOVNÍ RUCH 65-43-N/01

23-41-N/03 STROJÍRENSTVÍ
J. Palacha 1840
272 01 Kladno
Tel.: 312 248 752,
info@spskladno.cz
www.spskladno.cz

studuj na

Forma a délka studia:
Denní studium – tříleté
Dálkové studium – čtyřleté
Studium je ukončeno absolutoriem,
profesní titul DiS.
Přijímací zkoušky se nekonají
Uzávěrka přihlášek:
1. kolo: 22. června 2020
2. kolo: 31. srpna 2020

VOŠ

vyšší odborné školy 83

VyssiOdborneSkoly.com

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 denní forma, 4 roky
kombinovaná forma. Roční školné: 3 000 Kč

Potřebujete rychlou
orientaci před
přijímacími
zkouškami?
Stáhněte si zdarma e-booky
se všemi důležitými informacemi na

www.KamPoMaturite.cz/e-booky.

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální
OBORY VZDĚLÁNÍ:

1. Sociální práce
a sociální pedagogika
Forma studia – denní a kombinovaná, 3 roky
Evropská 33
166 23 Praha 6
Tel.: 233 091 261
info@pedevropska.cz
www.pedevropska.cz

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

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
29. 1. a 23. 6. 2020 vždy od
17 hodin v budově školy
Podrobnosti na webu školy.
Těšíme se na Vás!

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

Resslova 440
387 01 Volyně
Tel. 383 372 817
383 457 010
skola@volyne.cz
www.vos.volyne.cz

TVORBA NÁBYTKU A DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE
denní forma 3 roky
Zaměření po prvním roce společného studia:
1. Tvorba nábytku a navrhování interiérů
2. Dřevěné konstrukce a dřevostavby
Možnost souběžného externě distančního
studia bakalářských programů TU Zvolen „Tvorba
a konstrukce nábytku“ a „Dřevěné stavby“.
NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍ OBJEKTY
denní forma – 3 roky
Roční školné 3 000 Kč
Ubytování je součástí školy a stravování je
smluvně zajištěno pro všechny studenty.
Uzávěrka přihlášek: 1. kolo – 31. května 2020,
2. kolo – 15. srpna 2020.

Scholastika – vyšší odborná škola
vizuální komunikace s. r. o.

www.scholastika.cz/kurzy

Scholastika nabízí tříleté studijní programy:
grafický, produktový a motion design.
Hledáte kreativní studium po maturitě? Zajímáte se o design?
Přihlaste se na VOŠ Scholastika a získejte praktické vzdělání,
které Vám může zajistit skvělé pracovní uplatnění.

Studujte design na VOŠ Scholastika v oborech produktový, grafický nebo motion design. Vyučují
zde uznávaní designéři a teoretici + spousta zajímavých hostů. Scholastika sídlí v centru Prahy,
nabízí kreativní studijní prostředí. Organizuje zahraniční studijní a pracovní stáže Erasmus+
a dlouhodobé designérské praxe ve vyhlášených českých studiích a firmách.

Den otevřených dveří: 2. 4. 2020 od 14.00 do 18.00 hod.
Termín pro podání přihlášky: 1. 3.– 31. 5. 2020
Přijímací pohovory do 1. ročníku: 15., 16. a 17. 6. 2020

studuj na
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Vyšší odborná škola – Akademická aliance

STUDIJNÍ OBOR:
ŘÍZENÍ MALÉHO
A STŘEDNÍHO PODNIKU
Michálkovická 1810/181
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
Tel.: 595 228 161, 162
721 313 090
sekretariat@svosp.cz
www.svosp.cz

■ Prakticky zaměřené studium bez matematiky
■ Souvislá čtyřměsíční odborná praxe
ve vybraných firmách
■ Kvalitní příprava pro trh práce a další
vzdělávání na vysoké škole
■ Denní i dálková forma
■ První rok studia bez školného
■ Možnost pokračovat ve zkráceném bakalářském studiu na Vysoké škole podnikání
a práva, a. s. v Ostravě.
■ Uplatnění absolventů: v malé a střední firmě na pozici manažer, ekonom, hlavní účetní,
marketingový specialista, obchodník, asistent, odborný pracovník úřadů státní, veřejné
či obecní správy, v samostatném podnikání
Největší vzd

ělávací portál

Vaše brána

rtál

ke vzdělání

cí po

děláva
tší vz

Nejvě

V dubnovém čísle časopisu
Kam Po Maturitě si přečtete:
■ Rozcestník: Kam po maturitě
■ Příprava na maturitu a přijímačky
na poslední chvíli
■ Kam po maturitě: Do práce
■ Status studenta – do kdy jste studenty?
■ Které VŠ přijímají přihlášky v dubnu
a dalších měsících
■ Dny otevřených dveří VŠ do prázdnin
■ Prezentace VŠ, VOŠ a JŠ

číslo 37 / duben

2019 n 35 Kč
PŘIPRAVUJE

ME STUDENTY

Nejlepší čas

opis pro bud

ní

a
brán
Vaše

dělá
ke vz

UŽ 21 LET

oucí matura

nty

22 PREZEN
TACÍ VŠ
36 PREZEN
TACÍ VOŠ

čís

/
lo 38

35 Kč
19 n

UŽ
ENTY
STUD
EME
AVUJ
PŘIPR

STATUS
STUDENTA
PO MATURIT
Ě

Největší vzdě

T

ranty

matu

KAM PO
MATURITĚ:
DO PRÁCE

so

pší ča

Nejle

21 LE

ucí
o budo
pis pr

září 20

lávací portál

VŠ
TACÍ
VOŠ
EZEN
61 PR ENTACÍ
EZ
21 PR

IÁLO: BOVaše
RY brána ke vzdělání
SPEC
NICKÉ

BONUSY

v tomto čísl
e:

TECH

n Které VŠ ještě
přijímají přihlá
šky
n Jak uděla
t maturitu
n Co když neudě
lám
maturitu/př
ijímačky

NÍ
URIT
MAT ÍK:
ÍNY
ROČN TÉ TERM
ŽI
DŮLE
Elitní ekonom
Sociální práceie pro nadané
Veřejná ekonom
ika a správa
Management
v sociální sféře
Prezentace

číslo

Předškolní
a mimoškolní
Právo a ekonom
pedagogika
ie
str. 19

Y STUDENTY UŽ 22 LET
NUčíSsle:
BO
t
tomto
Podval_Fina
KPM37_red l_210x34mm
akce.indd
1 .indd 1

Prezentace

VUJEME
n 35 Kč PŘIPRA
39 / leden 2020

v

str. 29

www.pr igo.cz

ranty
šejtepro budoucí matu
zkou
pis
atiky
n Vy tem
Nejlepší časo
eří VŠ
z ma
ch dv
vřený
y ote roku
n Dn
nce
do ko

.cz

rigo

IKA
, LL.M.
AGOG
MBA, MPA
MENT
OLNÍ PED
|MANAGE
MOŠK TRA
POLITIKA
Í a MI
SES
ÁŘSKÁ
TSKÁ
DŠKOLN
|HOSPOD
•PŘE OMOVANÁ DĚ
NOMIE
VO EKO
•DIPL NÍ PRÁCE JNÁ SPRÁVA|PRÁ
IÁL
•SOC ší obory VEŘE

www.p

... dal

Ke stažení na www.Casopis.KamPoMaturite.cz

15.03.19 11:53
25.03.19 11:37

tes

Na vaší
škole
SPECIÁL:
na začátku
dubna 2020

XX PREZENTACÍ
XX PREZENTACÍ
VOŠ

VŠ

EKONOMICKÉ
OBORY

MAPA VYSOKÝCH
ŠKOL V ČR

SY
BONU
o čísle:
v tomt

n Vyzkoušejte test
z matematiky
n Dny otevřených
dveří VŠ

LNÍ PEDAGOGIKA
•PŘEDŠKOLNÍ a MIMOŠKOSESTRA
•DIPLOMOVANÁ DĚTSKÁ
•SOCIÁLNÍ PRÁCE
... další obory

PODÁŘSKÁ POLITIKA
LL.M.
NĚ PRÁVNÍ ČINNOST|HOS
AGEMENT MBA, MPA,
VEŘEJNÁ SPRÁVA|OBEC
SESTRA|VETERINÁŘSTVÍ|MAN
DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ

www.prigo.cz

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem
Obory vzdělávání od 1. 9. 2020 – pro absolventy SŠ s maturitou
TŘÍLETÉ VZDĚLÁVÁNÍ UKONČENÉ ABSOLUTORIEM

Palachova 35
400 01 Ústí nad Labem
Tel.: 474 778 110
studodd@szsvzs.cz
www.szsvzs.cz

■ Diplomovaná dentální hygienistka – denní, kombinovaná
■ Diplomovaný farmaceutický asistent – denní
■ Diplomovaný zdravotní laborant – denní, kombinovaná
■ Diplomovaný zubní technik – denní
■ Diplomovaná všeobecná sestra – denní
■ Diplomovaná dětská sestra - denní, kombinovaná

TŘÍ A PŮL LETÉ KOMBINOVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ
■ Diplomovaná všeobecná sestra
Termín podání přihlášek:
1. termín – do 31. května 2020
2. termín – do 10. srpna 2020

studuj na

JŠ
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JazykoveSkoly.com

Kam po maturitě:

na jazykové
pomaturitní
studium

Pomaturitní
studium
2020
2021

výuka 10 měsíců, 20 hodin týdně
kvalifikovaní učitelé (čeští i rodilí mluvčí)

angličtina

cena zahrnuje 100 % ceny za 1. zkoušku
a 50 % ceny za 2. zkoušku v daném školním roce

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

zkoušky KET, PET, FCE, CAE, CPE dle dosažené úrovně

■ 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

čínština

dosažení úrovně HSK 3 odpovídající úrovni B1 dle SERR

španělština

možnost složit zkoušku LanguageCert ze španělštiny

telefon:
e-mail:

+420 261 261 638
akcent@akcent.cz

www.akcent.cz

POMATURITNÍ DENNÍ
JAZYKOVÉ STUDIUM
se statutem studenta
Mnoho skupin Aj, Nj, Fj, Šj, Rj
Jazyky zvládnete
AKTIVNĚ

za 1 rok před prací nebo VŠ
mezinárodní testy ZDARMA
garance pokroku

nyní

VELKÉ
SLEVY

kombinace jazyků
osobní přístup
individuální splátky
výborné reference

tradice 28 let

www.bi.cz

724 173 829

studuj na

86 studium jazyků a ostatní

Co byste
dělali s
rokem v
USA?
Pracujte, cestujte a
žijte v zahraničí jako
au pair v USA.

culturalcare.cz

Nejnabitější pomaturitní studium

v Praze

PŘIVÝDĚLEK
PŘI STUDIU.
Pokud od brigády očekáváš, že bude časově
flexibilní a umožní ti skloubit studium, koníčky
či další povinnosti, tahle bude ta pravá.
Jsme světovým lídrem na trhu s rychlým
občerstvením a do našeho přátelského týmu
hledáme spolehlivé parťáky s chutí se učit
novým věcem. Budete u nás připravovat
skvělé jídlo a za pokladnou obdarovávat naše
zákazníky milým úsměvem.

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

Za skvělou cenu 26 980 Kč navíc dostanete:
+ britskou nebo německou jazykovou zkoušku zdarma
+ zkoušku nanečisto zdarma
+ 2 semestrální kurzy dalších jazyků dle vlastního výběru
+ e-learning po celou dobu studia zdarma
+ Diskusní kluby – aktuální i kontroverzní témata v několika jazycích zdarma
Tedy další výhody v celkové hodnotě až 13 000 Kč!
B1

Kdy:

Pondělí až pátek,
9.45 – 13.00
20 vyučovacích hodin týdně

Kde:

B2

Kurz je na úrovních:

Pre-intermediate
až upper-intermediate
se zakončením mezinárodní
zkouškou

Samozřejmostí je u nás:

Sleva 10 % na nákup učebnic
Výhodný splátkový kalendář

Anděl, Kobylisy, Chodov,
Jiřího z Poděbrad
Studium zařazeno do vyhlášky MŠMT č. 19/2014 Sb.
ze dne 23. 1. 2014.

Více na: mcdonalds.jobs.cz

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

studuj na

Akční cena: 22 980 Kč

při platbě do konce června

JŠ

jazyky a ostatní studium 87

JazykoveSkoly.com

UNIVERSITAS HUMANITAS PHILIA PRAGENSIS
je dceřinou zahraniční vysokou školou působící v Praze.
Je mezinárodním projektem University Humanitas, vysoké školy s více jak dvacetiletou tradicí a zkušenostmi ve vzdělávání.
Může se pochlubit možnostmi studia v 10 studijních oborech, 6 magisterských a 55 postgraduálních a mnohými oceněními
v oblastech vysokoškolského studia.
Universitas Humanitas Philia Pragensis je zapsána v registru zahraničních evropských škol, nabízí studium v akreditovaných
studijních programech a díky tomu Vám může nabídnout:

Magisterské studium / obor: PSYCHOLOGIE
Prestižní studijní obor, který získal ocenění Ministerstva vysokého školství v Polsku za nejvíce inovativní a moderní program
zaměřený na praktickou a teoretickou přípravu absolventů pro povolání samostatného psychologa v profesi: klinický psycholog, školní psycholog, dětský psycholog, který pracuje jako specialista v pedagogické terapii, specialista na závislostní
psychoterapii, specialista na závislostní terapii, a zejména vykonává funkce vyžadující kompetence získané během studia
v následujících specializacích:

• KLINICKÁ PSYCHOLOGIE A PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI
• PEDAGOGICKÁ PSYCHOLOGIE A PSYCHOPROFYLAXE

Bakalářské studium / obor: MANAGEMENT
Specializace ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI je reakcí na potřeby trhu práce v této oblasti. Součástí studijního programu
je školení specialistů pro veřejnou správu, státní služby a společnosti v oblasti krizového řízení a ohrožení bezpečnosti státu.
Absolvent Specializace ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI bude mít znalosti, dovednosti a sociální kompetence v oblasti organizace a managementu, jakož i teorie a bezpečnostních systémů. Bude připraven pracovat jak ve strukturách veřejné správy (vládní, samosprávné, centrální a terénní), tak i ve vládních, nevládních a ekonomických institucích.
Absolventi mohou pracovat v povoláních souvisejících s bezpečností:
VE SLUŽBÁCH PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ V RŮZNÝCH ORGANIZACÍCH
V INSTITUCÍCH MÍSTNÍ SAMOSPRÁVY
V ORGANIZAČNÍCH BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽKÁCH
V CIVILNÍ OBRANĚ STÁTU
V BEZPEČNOSTNÍCH ODDĚLENÍCH VELKÝCH ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK

•
•
•

•

•

studium@humanitaspraha.cz

721 889 066, 776 611 040

UNIVERSITAS HUMANITAS PHILIA PRAGENSIS

UNIVERSITAS HUMANITAS PHILIA PRAGENSIS

www.humanitaspraha.cz
studuj na

Pomáháme našim studentům uspět v práci i v životě. Každý den
usilujeme o to, aby studium u nás bylo praktické, užitečné a smysluplné.

Bc.

Prezenční
Kombinované

Bc.
Ing.

Pobočky

Studium

Tituly

Bezpečnostní management
Kriminalistika a kriminologie
Kybernetická bezpečnost
Právo a bezpečnost

Bez matiky

Bc.

Praha
Brno

od 21 900 Kč za semestr

Ekonomika a management podniku
Manažerská psychologie
Marketing a brand management
Startup a podnikání
od 20 900 Kč za semestr

Bc.

Management rozvoje měst a regionů
Management cestovního ruchu
Management a rozvoj lidských zdrojů
Management ve veřejné správě
od 20 900 Kč za semestr

Management rozvoje měst a regionů
Management cestovního ruchu
Management a rozvoj lidských zdrojů
Bezpečnostní management

Ing.

od 25 900 Kč za semestr

Management
Marketing a brand management
Management a rozvoj lidských zdrojů
Manažerská psychologie

Ing.

od 25 900 Kč za semestr

Kompletní seznam a zaměření naleznete na webu
www.ambis.cz

