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Vážení studenti,
na začátku roku se kromě maturity 

začíná hlásit o slovo také přijímací řízení 
na vysoké školy. Na str. 5 jsme pro vás 
připravili návod s 8 body, díky kterým 
pro vás přijímací zkoušky na VŠ budou 
méně stresujícím faktorem. 

Lepší představu o možnostech studia 
si můžete udělat s mapou VŠ uprostřed 
čísla a v 93 prezentacích vysokých a vyš-
ších odborných škol. Na str. 8 nepřehléd-
něte přehled dnů otevřených dveří a akcí 
vysokých škol konaných v lednu.

A pokud jste ještě nezačali s přípravou, 
podívejte se na možnosti přípravných 
kurzů na str. 10.

Na str. 6 a 7 se můžete seznámit se 
záludnostmi oboru psychologie. Kromě 
termínů přihlášek, přijímacích zkoušek 
a jejich obsahu tu najdete doporučenou 
literaturu a vzorový test k vyzkoušení.

Aktualizace, novinky a vše, co se do ča-
sopisu nevešlo, sledujte na našich strán-
kách www.KamPoMaturite.cz a www.
VysokeSkoly.com. 

Přejeme šťastný start v novém roce,

Jiří Kadlec
šéfredaktor, poradce ve vzdělávání
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STAHUJTE ZDARMA

Jak se dostat na nejžádanější obory? Stáhněte si zdarma e-booky  
na www.KamPoMaturite.cz/e-booky

Přijímací zkoušky na 
lékařské fakulty

(Scholastik)

Cvičebnice OSP + ZSV  
pro rok 2022/2023

(SCIO)

Maturita v pohodě 
Matematika, AJ, ČJ 2023

(Taktik)

NOVÉ UČEBNICE

Knihy objedná-
vejte v našem e-shopu 

na kampomaturite.cz

Zimní novinky 2023

•   Leden a únor 2023: Dny otevřených dveří VŠ, termíny pro leden najdete 
na str. 8

•   Leden — duben 2023: Více termínů TSP MU, informace na straně 9

•   Únor, březen 2023: Uzávěrka podání přihlášek na většině VŠ

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

KURZY / AKCE 
Přidejte se ke studentům našich kurzů
V zimě a na jaře 2023 zahajujeme kurzy v Praze a online. Připravte se na maturitu a 
přijímací zkoušky z biologie, fyziky, chemie, OSP, TSP, ZSV, matematiky, psychologie 
nebo žurnalistiky. Více informací na str. 10 a www.KamPoMaturite.cz.

Termíny přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří 2023
Kompletní kalendáře k přijímacímu řízení VŠ pro všechny školy v republice, šance na 
přijetí a obsah přijímacích zkoušek najdete 
aktualizované na www.VysokeSkoly.com.

Přes 27 000 prací, 10 000 zdarma,  maturitní otázky, čtenářské deníky, slohové 
práce, referáty, seminárky. Platba kartou, mobilem nebo stahování za kredity.
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Přijímací zkoušky na VŠ v pohodě:
8 bodů pro přijímačky na 100 %

Přihláška
Přihlášky se podávají do konce úno-
ra, případně v březnu, termín najdete 
na www.vysokeskoly.com/kalendar-
-akci-1. Za 1 přihlášku zaplatíte až 
883 Kč, většinou už se přijímají pou-
ze v elektronické podobě. Ověřte si, 
zda na daný program nejsou požado-
vány povinné přílohy (potvrzení od 
lékaře, portfolio, literatura, ověřená 
vysvědčení, potvrzení o praxi).

Dny otevřených dveří
Akce vysokých škol se ko-
nají obvykle v zimních mě-
sících, přehled nejbližších 
dnů otevřených dveří na-
jdete na str. 8, aktualizace 
a kompletní přehled  pak na 
našem webu.

Už víte program 
a školu?

Návod na výběr školy či pro-
gramu najdete v zářijovém 
čísle časopisu nebo v našich 
e-boocích. Obojí stáhnete 
zdarma na www.kampoma-
turite.cz.

Šance na přijetí
42,5 % zájemců podalo v roce 2022 jen 
jednu přihlášku, 24,6 % dvě přihlášky, 33 % 
tři a více přihlášek.
Na kterých fakultách jste měli v roce 2022 
nejmenší šanci na přijetí? Lékařské fakulty: 
LFP UK 21,7 %; práva: PRF UK 30 %; ekono-
mie: FPH VŠE 36,3 %; pedagogické fakulty: 
PDF UPOL 32,5 %.
Zdroj: dsia.msmt.cz, počty "živých" přihláše-
ných, počty přijatých, uchazeči z ČR 2022, 
násobnost přihlášek jaro 2022. Další statis-
tiky najdete na našem webu.

Přijímačky
Lékařské a zdravotnické obory: Testy biologie, 
chemie, fyzika
Psychologie: Vícekolové řízení, všeobecný pře-
hled a ZSV, znalosti z oboru, případně biologie, 
ústní pohovor
Policejní akademie: ZSV, Cizí jazyk NSZ SCIO
Právo, společenské vědy, pedagogické obory: 
Testy předpokladů ke studiu
Ekonomie: Matematika, cizí jazyk, případně test 
předpokladů ke studiu.
Přesnější informace pro všechny školy a progra-
my najdete na www.vysokeskoly.com a v našich 
e-boocích.

Bez přijímaček
Na tyto fakulty se dostanete bez přijímaček a o pro-
minutí nemusíte žádat. Doporučujeme informace 
ověřit.
ČZU FLD, FŽP, ČVUT FD (Děčín), FJFI, JČU PDF, EF, 
FROV, FZT, TF,  MENDELU AF, LDF, ZF, OSU FF, PŘF, 
SLU FPF, MÚ, OPF, FÚ*, TUL EF, FS, FT, FZS, UHK 
PDF, PŘF, UJEP FSI, PŘF, FF*, UK HTF, UPOL PŘF, 
UPCE DFJP, FES, FCHT, UTB FAI, FHS, FLKŘ, FT, 
FAME, VU FVHE, VŠB-TUO HGF, FMT, FSTAV, FSTR, 
FBI, FEI, VŠE FM, FPH, VŠCHT všechny fakulty, 
VŠPJ, VŠTE ČB, VUTBR FCH, ZČU FEL*, FS, FEK*
 U škol označených * uvádíme informace za předchozí 
rok, v době přípravy článku nebyla informace o příštím 
roce k dispozici.

Stáhněte si:
•  E-booky pro rok 2023 
•  Časopis
•  Testy použité u přijímacích 

zkoušek v minulých letech
Ke stažení zdarma  
na www.kampomaturite.cz

•  Materiály k maturitě i přijímač-
kám na www.seminarky.cz

1
2 3

Nové akreditace
Z novinek vybíráme:
MU FF Design informačních služeb
VU FVHE Veterinární ochrana  
veřejného zdraví
FLKŘ UTB Environmentální  
bezpečnost
VŠB-TUO HGF Aplikovaná geologie
VŠ PRIGO Informační  
a komunikační bezpečnost

4
5

6
7
8
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Kde můžete studovat

Program psychologie s akreditací 
MŠMT nabízí 6 fakult veřejných vysokých 
škol a 2 školy soukromé. Další možnosti 
najdete i jinde — například psychologii 
s rozšířením o speciální pedagogiku, se 
zaměřením na vzdělávání, sociální práce 
se zaměřením na komunikaci a aplikova-
nou psychoterapii a další. 

V tomto článku uvádíme pouze infor-
mace pro veřejné vysoké školy, detail-
nější informace a data pro soukromé VŠ 
najdete v našem e-booku.

Šance na přijetí 2022

•  FF UK: 5,2 % (59 přijatých/1135 
zájemců)

•  FSS MU 7,7 % (86/1111*) 
•  FF MU 7,7 % (108/1516*) 
•  FF UPOL 6,1 % (55/907, prezenční 

forma studia) 
•  FF OSU 13,2 % (71/539**) 
•  PDF JČU 9,6 % (34/356) 
* pouze samostatné studium, nezahrnu-
je počty uchazečů do sdruženého studia 
s programem psychologie jako maior/
minor
** Údaje za rok 2021

Přijímací zkoušky

Přijímací řízení je obvykle vícekolové. 
V prvním kole otestujete své znalosti 
společenských věd, studijní předpoklady 
či znalosti z biologie. 

Ve druhém kole se připravte na úst-
ní pohovor, kde komisi objasníte důvo-
dy volby oboru, posoudí vaši motivaci 
a znalosti nastudované literatury. U sdru-
žených studií vás navíc čeká zkouška 
z druhého programu. 

•  FF UK: 1. kolo test ZSV nebo biologie, 
test znalostí z psychologie, studijních 
předpokladů, esej na zadané téma. 
2. kolo rozhovor o eseji, odborných 
aktivitách, zájmech, motivaci, předpo-
kladech ke studiu, diskuze o odborných 
otázkách ze seznamu prostudované 
literatury, samostatná ústní prezenta-

ce zaměřená na uchazečovu motivaci, 
odpověď na otázky komise

•  FSS MU: OSP NSZ SCIO nebo TSP MU 
a ZSV NSZ SCIO

•  FF MU: TSP MU, písemný oborový test 
z psychologie a biologie

•  FF UPOL: 1. kolo test studijních předpo-
kladů FF UPOL, písemný test psycholo-
gie, 2. kolo ústní zkouška (motivace ke 
studiu, odborné zkušenosti, profesní 
směřování po dokončení studia, 2 lo-
sované otázky z 8 okruhů)

•  FF OSU: písemný test z psychologie 
a biologie člověka a společenskověd-
ního a humanitního základu, aplikace 
logických operací

•  PDF JČU 1. kolo OSP NSZ SCIO, 2. kolo 
posouzení materiálů dodaných uchaze-
čem (písemný podklad proč studovat 
psychologii, rozbor 2 odborných pub-
likací a 2 poznatků z psychologických 
disciplín, videonahrávka s obsahem 
jako u písemného podkladu), 3. kolo 
osobní pohovor (motivace a zkušenost 
uchazeče, předpoklady pro studium 
a  ráci ve vybrané profesi, orientace 
v oboru, odborná literatura) 

Přihlášky
•  28. 2. 2023 FF UK, FF a FSS MU

•  15. 3. 2023 FF UPOL, FF OSU

•  31. 3. 2023 PDF JČU

Přijímací zkoušky
•  10. 12. 2022, 4. 2., 4. 3. a 2. 4. 2023 

uznávané termíny OSP/ZSV NSZ SCIO 
pro FSS MU, FF JČU uznává termíny od 
prosince 2021 do května 2023

•  leden — duben 2023, více termínů TSP 
MU 

•  21. — 24. 4. 2023 oborové přijímací 
zkoušky FF MU

•  13. 5. — 14. 6. 2023 FF UK

•  27. 5. — 11. 6. 2023 PDF JČU

•  29. 5. — 2. 6. 2023 FF OSU

•  15. 3. 2023 FF UPOL, FF OSU

•  31. 3. 2023 PDF JČU

Kurz nebo doučování?

Kurz je určen pro zopakování, oživení 
látky a doplnění menších nedostatků.  Zá-
roveň jste v konkurenčnějším prostředí, 
nastartujete svoji motivaci a kolektiv po-
dobně motivovaných účastníků vás může 
správně "nakopnout". Lektoři dbají na 
vyzkoušení testů a dodají vám informace 
a vychytávky k přijímacím zkouškám.

Pokud máte opravdu velké mezery ne-
bo jste nestihli probrat vše, co je součástí 
doporučených okruhů, mělo by pro vás 
být vhodnější individuální doučování. Ce-
na je sice vyšší, ale lektor je k dispozici 
pouze vám. 

Doporučujeme náš online kurz semest-
rální psychologie, začíná už 4. 1. (středa) 
a 21. 1. 2023 (sobota).

Materiály online i offline

•  Nezapomeňte si stáh-
nout náš e-book Jak na 
psychologii - najdete 
jej zdarma na www.
kampomaturite.cz/e-
booky.

•  Testy z předchozích let
 Najděte si vzorové testy na www.kam-

pomaturite.cz/prijimaci-testy-vs-on-
line. Test z psychologie najdete také 
na protější straně a www.vysokeskoly.
com/testy.

•  Maturitní otázky, seminárky, eseje
 Na www.Seminarky.cz jsou k dispozici 

práce ostatních studentů a také  profe-
sionální práce — 99 % profesionálních 
prací je zdarma.

•  Doporučené učebnice najdete za 
tímto článkem, celou nabídku pak 
v našem e-shopu na www.kampo-
maturite.cz..

Zdroje: VysokeSkoly.com, zprávy z přijí-
macího řízení a stránky jednotlivých škol 
a fakult, podrobně je uvádíme v našem 
e-booku Jak se dostat na psychologii 

Psychologie: Velmi žádaný obor
Psychologie patří k nejžádanějším oborům s nejhoršími šancemi na přijetí.
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1. Mezi základní psychologické disciplíny 
nepatří:
(A) obecná psychologie
(B) vývojová psychologie
(C) sociální psychologie
(D) klinická psychologie
2. Termínem apercepce se obvykle označuje:
(A) ani jedno z uvedených
(B) závislost přijímání a zpracování informace 

(obv. při vnímání) na minulé zkušenosti
(C) koncentrované vnímání
(D) stav, kdy selhává funkce vnímání
3. Která charakteristika nejlépe vystihuje 
pojem kauzální atribuce?
(A) přisuzování příčin různým jevům, obvykle 

lidskému chování
(B) sociálně motivační proces, který iniciuje 

chování
(C) zákonitý sled atribučních procesů
(D) chybné odhadování kauzality v lidském 

chování
4. Ekmanův výzkum týkající se emočního 
výrazu obličeje zjistil, že:
(A) základní druhy výrazu jsou vrozené
(B) některé druhy výrazu mají i děti od narození 

slepé
(C) lidé i z velmi odlišných kultur čtou základ-

ní druhy výrazu obdobně
(D) horní polovina obličeje zpravidla slouží 

k rozlišování negativních emocí a spodní 
pro rozlišování pozitivních

5. Na konci Piagetovy fáze senzomotorické 
inteligence se objevuje:
(A) dynamický stereotyp
(B) operační myšlení
(C) oddálená nápodoba
(D) sociální úsměv
6. Když hovoříme o vývoji dítěte, používáme 
termínu kefalokaudální směr:
(A) jako synonymum termínu proximodistální 

směr

(B) k označení směru vývoje svalů od hlavy dolů
(C) jako synonymum termínu ulnoradiální 

směr
(D) k označení směru vývoje svalů od zádo-

vých k šíjovým
7. Mezi projektivní metody nepatří:
(A) Learyho test interpersonální diagnózy
(B) tematicko apercepční test
(C) asociační experiment
(D) Rorschahův test 
8. Muž má v zaměstnání konflikt s nadříze-
ným. Posléze svým útočným chováním doma 
vyvolá konflikt s partnerkou. Hovoříme zde o:
(A) konfliktní senzitizaci
(B) opožděné agresi
(C) přesunuté agresi
(D) připravenosti ke konfliktu
9. Anankastická osobnost se vyznačuje:
(A) asociálními rysy
(B) puntičkářstvím
(C) nezdrženlivostí
(D) obsesemi a histrionskými rysy
10. Pětifaktorový model Big Five nezahrnuje 
jako osobnostní dimenzi:
(A) přívětivost
(B) svědomitost
(C) otevřenost vůči zkušenosti
(D) inteligenci
11. Pojem akcentovaná osobnost znamená:
(A) osobnost s určitými abnormními rysy
(B) osobnost s atypickými poměrem maskuli-

nity/femininity
(C) osobnost zvláště výřečná
(D) osobnost mimořádně nadaná
12. Dobově podmíněná a jen částečně reflek-
tovaná pravidla, která určují postupy uvažová-
ní, dokazování i empirické práce ve vědě, se 
označují:
(A) normativní kánony
(B) společenské normy
(C) hypostáze

(D) paradigmata
13. Jaký zásah dělá experimentátor v kontrol-
ní skupině?
(A) vyrovnává rozdíly mezi osobami
(B) žádný
(C) ovlivňuje nezávisle proměnnou
(D) ovlivňuje závisle proměnnou
14. Kolik je v dospělém chrupu řezáků?
(A) 8
(B) 4
(C) 12
(D) 6
15. K rekombinaci DNA dochází:
(A) při crossing-overu
(B) při translokaci
(C) při mitóze
(D) při genetickém posunu
16. Jaký je normální elektrický potenciál na 
buněčné membráně neuronu?
(A) –30 mV
(B) 110 mV
(C) –70 mV
(D) 40 mV
17. Ranvierovy zářezy jsou:
(A) prohlubně oddělující presynaptickou 

a postsynaptickou část synapse
(B) místa přerušení myelinové pochvy
(C) místa, kde dendrity nasedají na neuron
(D) zářezy ohraničující synapsi od přívodního 

vlákna
18. Kinetické čidlo je umístěno:
(A) ve svislých polokruhovitých kanálcích
(B) pouze v kulatém váčku
(C) v kulatém a vejčitém váčku
(D) v polokruhovitých kanálcích
Vyhodnocení:
1d, 2b, 3a, 4c, 5c, 6b, 7a, 8c, 9b, 10d , 11a, 12d, 13b, 
14a, 15a, 16c, 17b, 18d
Vyzkoušejte plnou verzi testu i další testy na www.
vysokeskoly.com/testy. 

Vyzkoušejte ukázku testu z psychologie
Jak byste dopadli u přijímacího testu z psychologie? Učebnici Psychologie - Jak se dostat na vysokou, ze které je ukázka 
testu, pořídíte na www.kampomaturite.cz. Vždy je pouze jedna správná odpověď.

Učebnice na přijímačky z oboru psychologie najdete na www.KamPoMaturite.cz
Psychologie osobnosti — 

Říčan (Grada)
Cesta životem — Říčan 

(Portál)
Úvod do psychologie — 

Helus (Prometheus)
Klinická psychologie v praxi 

— Baštecká (Portál)
Psychologie osobnosti — 

Blatný (Grada)

Vývojová psychologie — 
Thorová (Portál)

Přehled psychologie — Kern 
(Portál)

Vývojová psychologie — 
Langmeier, Krejčířová (Grada)

Psychologie Atkinsonové 
a Hilgarda (Portál)

Obecná psychologie  
— Vágnerová (Karolinum)
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Dny otevřených dveří VŠ v lednu 2023
Další měsíce a případné změny najdete na www.KamPoMaturite.cz.

Doporučujeme všechny termíny před návštěvou ověřit, uvádíme pouze data, která jsme v prosinci 2022 dohledali na stránkách škol. Některé soukromé 
školy vypisují akce i několikrát do měsíce, případně je můžete navštívit pravidelně či po domluvě. 

4. 1. CEVRO Institut, z.ú. www.cevroinstitut.cz

7. 1. Vysoká škola logistiky o.p.s. (Přerov, další termín 17. 1., 
Bratislava 14. 1.) www.vslg.cz 

11. 1.

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. www.mup.cz, Pane-
vropská univerzita, a.s. (fakulty VŠPP, VŠO)  
www.peuni.cz, Vysoká škola finanční a správní, a.s. www.
vsfs.cz, Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALEST-
RA, spol. s r.o. www.palestra.cz

12. 1.
Anglo-americká vysoká škola, z. ú. www.aauni.edu, 
AMBIS vysoká škola, a.s. (Praha, Brno, další termín Praha 
24. 1., online 19. 1.) www.ambis.cz

17. 1. Unicorn University www.unicornuniversity.net

18. 1. University of New York in Prague, s.r.o. (online)  
www.unyp.cz

19. 1.

Vysoká škola evropských a regionálních studií, z. ú. (další 
termín 20. 1.) www.vsers.cz, Vysoká škola NEWTON, a. s. 
(Brno a Praha, Bratislava 18. 1.) www.newton.university, 
Vysoká škola Sting, o.p.s. (původně AKADEMIE STING, 
o.p.s.) www.sting.cz

21. 1. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz

26. 1.
Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o.  
www.vsaps.cz, Vysoká škola kreativní komunikace, s.r.o. 
www.vskk.cz

Veřejné a státní VŠ

Soukromé VŠ

6. 1.
Agronomická fakulta MENDELU (další termín 20. 1.) 
www.af.mendelu.cz, 3. lékařská fakulta UK  
www.lf3.cuni.cz

7. 1. 1. lékařská fakulta UK www.lf1.cuni.cz, Farmaceu-
tická fakulta v Hradci Králové UK www.faf.cuni.cz

12. 1.
Fakulta informačních technologií ČVUT  
www.fit.cvut.cz, Fakulta podnikatelská VUTBR  
www.fbm.vutbr.cz

13. 1.
Univerzita Hradec Králové všechny fakulty  
www.uhk.cz, Fakulta podnikohospodářská VŠE  
fph.vse.cz

13. a 14. 1. Přírodovědecká fakulta UK www.natur.cuni.cz

14. 1. 

Univerzita Palackého v Olomouci všechny fakulty 
www.upol.cz, Lékařská fakulta MU (další termín  
18. 1.) www.med.muni.cz, 2. lékařská fakulta UK 
www.lf2.cuni.cz, Filozofická fakulta UK  
www.ff.cuni.cz

18. 1. Fakulta humanitních studií UK www.fhs.cuni.cz,  
Dopravní fakulta Jana Pernera UPCE www.dfjp.cz 

19. 1.

Fakulta elektrotechnická ČVUT (online)  
www.fel.cvut.cz, Pedagogická fakulta JČU  
www.pf.jcu.cz, Zahradnická fakulta MENDELU 
(online) www.zf.mendelu.cz,  Fakulta vojenského 
leadershipu a Fakulta vojenských technologií UNOB 
www.unob.cz

20. 1.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích všechny 
fakulty www.jcu.cz, Filozofická fakulta MU  
www.phil.muni.cz, Fakulta sociálních studií MU  
www.fss.muni.cz, Fakulta restaurování UPCE  
www. upce.cz/fr, Národohospodářská fakulta VŠE 
nf.vse.cz, Vysoká škola chemicko-technologická 
v Praze ekonomické programy www.vscht.cz, Fakulta 
elektrotechniky a komunikačních technologií VUTBR 
www.feec.vutbr.cz

20. — 21. 1. Česká zemědělská univerzita v Praze všechny fakulty 
www.czu.cz

21. 1. 

Přírodovědecká fakulta MU (další termín 24. 1.)  
www.sci.muni.cz, Fakulta vojenského zdravotnictví 
UNOB fvz.unob.cz, Fakulta mezinárodních vztahů 
VŠE fmv.vse.cz, Fakulta stavební VUTBR  
www.fce.vutbr.cz 

21. — 22. 1. Fakulta výtvarných umění VUTBR www.favu.vut.cz

23. 1.
Právnická fakulta MU www.law.muni.cz, Evangelická 
teologická fakulta UK web.etf.cuni.cz, Husitská teolo-
gická fakulta UK www.htf.cuni.cz

24. 1.
Fakulta dopravní ČVUT Děčín www.fd.cvut.cz, Fakulta 
přírodovědně-humanitní a pedagogická TUL  
www.fp.tul.cz

25. 1.

Fyzikální ústav v Opavě SLU www.slu.cz/phys, Fakulta 
sociálních věd UK ISS, IPS, IMS (IKSŽ 26. 1., IES 27. 1.) 
www.fsv.cuni.cz, Lékařská fakulta v Plzni UK  
www.lfp.cuni.cz, Fakulta právnická ZČU  
www.fpr.zcu.cz, Fakulta chemicko-technologická 
UPCE fcht.upce.cz

26. 1.

UTB všechny fakulty www.utb.cz, Fakulta sportovních 
studií MU www.fsps.muni.cz, Obchodně podnika-
telská fakulta SLU www.opf.slu.cz, Fakulta financí a 
účetnictví VŠE f1.vse.cz,

27. 1. 

Ostravská univerzita všechny fakulty www.osu.cz, 
Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT  
www.fbmi.cvut.cz, Fakulta mechatroniky, informatiky 
a mezioborových studií TUL  
www.fm.tul.cz, Fakulta tělesné výchovy a sportu UK 
www.ftvs.cuni.cz, Fakulta filozofická UPCE  
ff.upce.cz, Fakulta informatiky a statistiky VŠE  
fis.vse.cz

27. — 28. 1.

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 
všechny fakulty www.vsb.cz, Vysoká škola chemicko-
-technologická v Praze všechny fakulty  
www.vscht.cz

28. 1. Fakulta stavební ČVUT www.fsv.cvut.cz, Pedagogická 
fakulta MU www.ped.muni.cz

30. 1. Pedagogická fakulta UK www.pedf.cuni.cz

31. 1. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT Praha 
(Děčín 24. 1.) www.fjfi.cvut.cz

Odebírejte náš newsletter a aktuální 
termíny vám zašleme každý měsíc 
e-mailem — registraci najdete v patičce 
stránky na www.KamPoMaturite.cz
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Škola doporučená zaměstnavateli výsledky 2022

V obnoveném hlasování studentů vysokých škol a žáků vyš-
ších ročníků středních škol „Nejžádanější zaměstnavatel mezi 
studenty“ s podporou chatbotů Brandona a Brendy zvítězila 
ŠKODA AUTO před značkami SKUPINA ČEZ a Plzeňský Prazdroj. 

Fakulty vysokých škol
1.  VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství
2.  VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní
3.  VŠB-TU Ostrava, Fakulta materiálově-technologická
4.  Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
5.   ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická
6.  ČVUT v Praze, Fakulta strojní
7.  Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní
8.  VŠB – TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky
9.  Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
10. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická

Celkové pořadí vysokých škol v součtu bodů fakult
1.  Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
2.  Vysoké učení technické v Brně
3.  České vysoké učení technické v Praze
4.  Západočeská univerzita v Plzni
5.  Technická univerzita v Liberci
6.  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
7.  Univerzita Pardubice
8.  Česká zemědělská univerzita v Praze
9.  Vysoká škola polytechnická Jihlava
10.  Ostravská univerzita

Vyšší odborné školy - speciální celostátní cena
SPŠ strojní a elektrotechnická a VOŠ, Liberec 1, Masarykova 3

Bylo uzavřeno hlasování firem pro ročník 
2022. Představujeme vám výsledky 
hlavní celostátní kategorie fakult vy-
sokých škol a také celkové pořadí VŠ 
podle součtu bodů fakult. Opět byla 
udělena speciální cena v kategorii 
vyšších odborných škol. Celostátní 
výsledky byly tradičně vyhlášeny na 
výročním setkání Klubu zaměstnavatelů, 
tentokrát 2. 11. v Technologickém centru UMPRUM. 

Nejžádanějším zaměstnavatelem 
mezi studenty je ŠKODA AUTO

1.  ŠKODA AUTO
2.  SKUPINA ČEZ
3.  Plzeňský Prazdroj
4.  Thermo Fisher Scientific
5.  BOSCH

6.  dm drogerie markt
7.  SAZKA
8.  ORLEN Unipetrol
9.  Vodafone
10. Nestlé

TSP MU: Změny v roce 2023
Letošní novinky v termínech, skladbě, podobě i hodnocení TSP
TSP MU

Testy studijních před-
pokladů (TSP) vás čekají 
u přijímacích zkoušek 
na Masarykově univer-
zitě. Výjimku představují 
Farmaceutická fakulta, 
Fakulta sportovních studií, Lékařská fa-
kulta a Fakulta sociálních studií, pokud 
místo TSP zvolíte variantu NSZ OSP. Více 
informací najdete v našem e-booku, stáh-
něte jej zdarma na www.kampomaturite.
cz/e-booky.

Termíny a místa

Test můžete skládat na 10 místech 
v ČR a SR:
•  Brno: Termíny od ledna do dubna 2023
•  H. Králové: 7. 4. 2023
•  Jihlava: 24. 2., 14. 4. 2023
•  Olomouc: 3. a 31. 3. 2023 
•  Ostrava: 9. 3. 2023 
•  Praha: 16. a 17. 3. 2023
•  Zlín: 17. 2., 13. 4. 2023
•  B. Bystrica: 1. 3. 2023
•  Bratislava: 21. 2., 11. 4. 2023
•  Žilina: 2. 3. 2023

Forma, obsah, hodnocení

TSP vás čeká v elektronické podobě 
(tablet) v prostorách MU. 

Novinkou jsou 3 samostatně hodno-
cené dimenze (numericko-analytické 
myšlení, kritické myšlení a uvažování 
v AJ), každá s vlastním časovým limitem. 

Za správnou odpověď dostáváte 1 bod, 
vynechaná odpověď znamená 0 bodů, 
za nesprávnou odpověď se nově odečte 
0,2 bodu.

Zdroj: www..muni.cz 
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Na poslední chvíli: Příprava na 
přijímací zkoušky v zimě a na jaře

Výhody online kurzů:
• Žádné dojíždění
• Přístup na kurz odkudkoliv
• Elektronické podklady
• Možnost po dohodě s lektory měnit 

či nahrazovat termíny

Výhody prezenčních kurzů: 
• Výuka v malé skupině
• Lepší zpětná vazba s učitelem
• Větší motivace k učení  i díky 

spolužákům
• Vyzkoušíte si přijímačky nanečisto

Biologie:
Online kurz sobota
Zahájení leden nebo březen 2023
Lektoři J. Cíza, J. Cízová

Fyzika:
Online kurz středa/sobota
Prezenční kurz Praha středa/sobota
Zahájení březen 2023
Lektoři J. Cízová, K. Kuglerová,  
L. Plačková

Chemie:
Online kurz sobota
Prezenční kurz Praha středa/sobota
Zahájení leden 2023
Lektoři J. Cízová, K. Kuglerová, 
L. Plačková

OSP + TSP:
Prezenční kurz Praha středa/sobota
Zahájení leden 2023
Lektoři T. Grulich, S. Kappel

TSP na poslední chvíli:
Online kurz sobota
Zahájení leden 2023
Lektor S. Kappel

ZSV:
Online kurz středa/sobota
Prezenční kurz Praha středa/sobota
Zahájení leden 2023
Lektoři I. Trejbič, K. Boušková, 
E. Pletichová

Matematika:
Prezenční kurz Praha středa
Zahájení únor 2023
Lektor M. Patočka

Psychologie:
Online kurz středa/sobota
Zahájení leden 2023
Lektor M. Bělohradová

Žurnalistika:
Prezenční kurz Praha sobota
Zahájení leden 2023
Lektor D. Strouhalová

Seženete u nás učebnice všech nakladatelství, skripta univerzit a knihy k přípravě 
na maturitu, přijímací i jazykové zkoušky. Více na www.KamPoMaturite.cz.

Společenské vědy pro 
SŠ, 4 díly (Didaktis)

SCIO Cvičebnice OSP, 
ZSV  (SCIO)

Maturita z ČJL ústní 
zkouška (Didaktis)

Přijímačky na VŠ v poho-
dě SP, ZSV (Taktik) 

Maturita z AJ maturitní 
témata (Didaktis)

Základy spol. věd pro SŠ 
— 3 díly (Fortuna)

St. předpoklady a zákl. 
logiky 1 a 2 (Sokrates)

Spol. vědy v kostce  
pro SŠ (Fragment)

Maturita z matematiky 
didaktický test (Didaktis)

Maturita v pohodě 
MAT, AJ, ČJ (Taktik)

Poslední volná místa! Přihlaste se už dnes na www.KamPoMaturite.cz.
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Podívejte se na přehled akcí,  
které veřejné vysoké školy  
chystají pro uchazeče.  
Najdete je na str. 8.

TECHNICKÁ FAKULTA České zemědělské univerzity v Praze nabízí zájemcům o studium v rámci akre-
ditovaných dvoustupňových studijních programů tříleté bakalářské a dvouleté navazující magisterské 
studium v prezenční i kombinované formě v těchto studijních programech:

•  Silniční a městská automobilová doprava
•  Zemědělská technika
•  Technologická zařízení staveb (volba  

specializace – Zařízení v agropotravinářském  
komplexu nebo Zařízení pro využití odpadů)

•  Obchod a podnikání s technikou
•  Informační a řídicí technika  

v agropotravinářském komplexu
•  Inženýrství údržby
•  Technology and Environmental Engineering 

(vyučovaný v AJ)
•  Agricultural Engineering (vyučovaný v AJ)

Studenti se v průběhu studia mohou zapojit do řady 
studentských projektů (stavba dronů, robotický tým, 
studentská formule atd.). Díky bohaté mezinárodní 
spolupráci mohou studenti absolvovat část studia 
na vybraných univerzitách v zahraničí. 

Dny otevřených dveří: 20. a 21. 1. 2023.

Elektronickou přihlášku ke studiu lze podat  
do 31. 3. 2023 na https://is.czu.cz/prihlaska/

Podrobné informace o možnostech studia lze získat 
na www.tf.czu.cz  

 a Kamýcká 129
  165 21 Praha 6 - Suchdol
 v +420 224 384 216
  +420 224 383 218
 a jiroutkoval@tf.czu.cz
 O www.tf.czu.cz

Technická fakulta ČZU v Praze

Kam po maturitě:
na veřejnou vysokou školu
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data dálkového průzkmu.“

Ing. Petr Jirsa, Ph.D.: 
„Řídím výrobu a prodej strojů.“

Ing. Karolína Fourová: 
„Učím lidi zdravě jíst.“FA
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Ing. Zuzana Holubová: 
„Chráním ohrožená zvířata.“
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 Chytrá škola iPad zdarma www.prigo.cz

Zveme tě na
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:

 1. února 2023 od 9:00
4. března 2023 od 10:00

STUDUJ U NÁS ENERGETIKU BUDOUCNOSTI
Strojarna.cz
cvutfs

www.fs.cvut.cz
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V dubnovém čísle časopisu Kam Po Maturitě  
si přečtete:
• Které vysoké školy  
  přijímají přihlášky i v dubnu  
  a dalších měsících

• Dny otevřených dveří VŠ  
  do prázdnin

• Kam po maturitě: Do práce

• Prezentace nejdůležitějších  
  VŠ, VOŠ a jazykových škol  
  z celé republiky

Stahujte a prohlížejte zdarma 
www.Casopis.KamPoMaturite.cz

http://www.fs.cvut.cz
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Právnická fakulta

Ekonomicko-správní fakulta

Lékařská fakulta

Přírodovědecká fakulta

Filozofická fakulta

Pedagogická fakulta

Farmaceutická fakulta

Fakulta informatiky

Fakulta sociálních studií

Fakulta sportovních studií

http://www.muni.cz


Ekonomie je všude kolem nás Najdeš vysněnou práci

Studium u nás je pevně spojeno s praxí. 
Pomůžeme ti dostat se do těch nejlepších 
firem či organizací v oboru. Připravíme tě 
na vlastní podnikání. Ať už se v budoucnu 
rozhodneš pro jakýkoliv směr, bude pro 
tebe snadné najít uplatnění. Důkazem jsou 
naši úspěšní absolventi.

Studijní programy

Studium ti pomůže chápat svět 
v souvislostech. Naučíš se kriticky myslet, 
analyzovat, vyhodnocovat a navrhovat 
řešení. Samozřejmostí je u nás jazyková 
výbava, díky které můžeš využít širokou 
nabídku studia v zahraničí. Mezinárodní 
prostředí však zažiješ i na půdě fakulty.

— Ekonomie
— Finance
— Finance a právo
— Hospodářská politika
— Podniková ekonomika a management
— Podniková informatika
— Regionální rozvoj a cestovní ruch
— Veřejná ekonomika a správa

Proč jít k nám

2.2.2023

Den otevřených dveří
Kontakty

Ekonomicko-správní fakulta MU
Lipová 41a, 602 00 Brno

prihlaska@muni.cz
studijni@econ.muni.cz

Informace o studiu

přečti sí více na 
bit.ly/Studuj_na_ESF

www.is.muni.cz/prihlaska

Podej si přihlášku

e-přihlášky se podávají do 
28. 2. 2023

Instagram

@econmuni

Jsme moderní fakulta plná chytrých a inspirativních lidí, která udává trendy ve vědě 
i ve výuce. Vždy držíme vysoký standard a svým zaměřením jsme přínosem pro 
společnost. Jsme unikátní tím, že spojujeme excelentní výzkum a kvalitní vzdělávání. 
Naši odbornost a vědomosti předáváme dalším generacím. Je pro nás důležitá fair-play 
a poctivost, jsme otevřeni změnám a novým podnětům. Záleží nám na tobě. Chceme,  
aby se naši studenti cítili dobře. Připravíme tě na všechny výzvy budoucnosti. Jsme 
vstřícní, podpoříme tě a dáme ti všechno podstatné, co ke studiu i rozvoji potřebuješ. 
A nejen to – začleníme tě také do společenského života fakulty a otevřeme ti dveře 
k téměř neomezeným možnostem profesního uplatnění.

studentů
2 500+

průměrný nástupní plat 
absolventa

42 816 Kč
úspěšných absolventů
14 500+

Pomůžeme ti chápat svět 
v souvislostech

Přihlášky do 28.2.2023

Přijďte na 
Dny otevřených dveří!

— Všeobecné lékařství
— Zubní lékařství

Přijímací zkoušky: 16. anebo 17. 6. 2023
Podání e-přihlášky: 1. 11. 2022 – 28. 2. 2023

Magisterské programy

— Bioanalytická laboratorní diagnostika  
     ve zdravotnictví – Embryolog

Přijímací zkoušky: 22. 6. 2023
Podání e-přihlášky: 1. 11. 2022 – 28. 2. 2023

Bakalářské programy

— Dentální hygiena
— Fyzioterapie
— Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
— Nutriční terapie
— Optika a optometrie
— Ortoptika
— Porodní asistence
— Radiologická asistence
— Všeobecné ošetřovatelství
— Zdravotnické záchranářství

Přijímací zkoušky: 22. 6. 2023
Podání e-přihlášky: 1. 11. 2022 – 28. 2. 2023

Navazující magisterské programy
— Aplikovaná fyzioterapie
— Intenzivní péče
— Optometrie
— Výživa dospělých a dětí
— Veřejné zdravotnictví

Přijímací zkoušky: 22. 6. 2022
Podání e-přihlášky: 1. 1. 2023 – 30. 4. 2023

MUNI MED otevírá možnosti 
do vysněné budoucnosti 

Následujeme trendy dynamického rozvoje medicíny a nejnovější výsledky výzkumů aplikujeme napříč studijními programy. Čeká 
Vás praktická výuka ve špičkových zdravotnických zařízeních i v nejmodernějším simulačním centru Evropy. Je vybaveno jako reálná 
nemocnice a díky promyšleným scénářům si nacvičíte situace od jednání s pacientem až po práci v týmu. Díky SIMU budete kvalitněji 
připraveni pro přímou práci s pacienty a všechny zkušenosti zhodnotíte v praxi. 

Přihláška
ke studiu
www.is.muni.cz/prihlaska

Kontakty

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Univerzitní kampus Bohunice

Kamenice 753/5 
625 00 Brno

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

14.1.2023,18.1.2023

muni
lékařská
fakulta

Brožura
o přijímacím řízení

www.muni.cz/go/med-brozura

Uchazeči 
o studium

www.med.muni.cz/uchazeci

http://econ.muni.cz
http://www.med.muni.cz


Přijďte na 
Dny otevřených dveří!

— Všeobecné lékařství
— Zubní lékařství

Přijímací zkoušky: 16. anebo 17. 6. 2023
Podání e-přihlášky: 1. 11. 2022 – 28. 2. 2023

Magisterské programy

— Bioanalytická laboratorní diagnostika  
     ve zdravotnictví – Embryolog

Přijímací zkoušky: 22. 6. 2023
Podání e-přihlášky: 1. 11. 2022 – 28. 2. 2023
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— Aplikovaná fyzioterapie
— Intenzivní péče
— Optometrie
— Výživa dospělých a dětí
— Veřejné zdravotnictví
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do vysněné budoucnosti 

Následujeme trendy dynamického rozvoje medicíny a nejnovější výsledky výzkumů aplikujeme napříč studijními programy. Čeká 
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Přihláška
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Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Univerzitní kampus Bohunice

Kamenice 753/5 
625 00 Brno

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

14.1.2023,18.1.2023

muni
lékařská
fakulta

Brožura
o přijímacím řízení

www.muni.cz/go/med-brozura

Uchazeči 
o studium

www.med.muni.cz/uchazeci

http://www.med.muni.cz


Bakalářské studijní programy
—Bezpečnostní a strategická studia
— Environmentální studia
— Evropská studia
— Global Challenges: Society, Politics,
Environment International Relations
and European Politics

— International Relations and European
Politics

—Mediální studia a žurnalistika
—Mezinárodní vztahy
— Politics, Media, and Communication
— Politologie
— Psychologie
— Sociální antropologie
— Sociální práce
— Sociologie
— Veřejná a sociální politika a lidské zdroje

„Naučil jsem se, jak se zorientovat
ve velkémmnožství zdrojů, jak odlišit
informace od manipulace a jak je
důležité umět prezentovat výsledky své
práce. Díky praxi jsem získal kontakty
a zkušenosti, ze kterých těžím dodnes.“
Jan Labohý, spoluzakladatel
a majitel společnosti World from
Space, absolvent FSS MU.

Jsme jedna z nejlépe hodnocených sociálně vědních škol v Česku. Připravíme
vás na práci ve veřejné správě, v tisku, PR, na ministerstvech, v diplomacii,
sociálních službách, nejrůznějších organizacích či firmách, ale také ve vědeckých
týmech. 96 % našich absolventů a absolventek získá zaměstnání do 6 měsíců
od ukončení studia. 92%absolventů a absolventek je spokojeno s tím, co jim FSS
dala do života.U nás si rozvrh přednášek tvoříte sami. Po každé přednášcemáte
chuť dál přemýšlet i diskutovat. S každým seminářem se znalosti mění v prakticky
využitelné schopnosti. S každou hodinou praxe se cítíte jistější v tom, co umíte.

Vyberte si
nejlepší kombinaci
studijních programů

1.11.2022 – 28.2.2023

Podejte si přihlášku

20.1.2023

Dny otevřených dveří
Kontakty

Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
Joštova 218/10, Brno 602 00

Přihlášky ke studiu
e-přihlášky se podávají do
28. 2. 2023

www.is.muni.cz/prihlaska/info

Informace o studiu
chcinafss.cz

Instagram
@muni_fss

chcinafss.cz
prijim@fss.muni.cz

http://www.fss.muni.cz


Bc. studijní programy—  Láká tě sportovní trénink, pohybová 
aktivita dětí, sebeobrana, management 
či výživa ve sportu?

—  Chceš být trenérem, sportovním 
manažerem, výživovým poradcem, 
fyzioterapeutem nebo tělocvikářem?

—  Podívej se do nabídky studijních 
programů a podej si přihlášku!

— Fyzioterapie
— Osobní a kondiční trenér
—  Tělesná výchova a sport se specializacemi 

– Management sportu 
– Regenerace a výživa ve sportu 
– Speciální edukace bezpečnostních složek 
– Trenérství 
– Sdružené studium tělesné výchovy (učitelství) 
 s programy Pedagogické fakulty

Podávání e-přihlášek:  do 28. 2. 2023
Praktické přijímací zkoušky:  13.–14. 5. 2023
Písemná přijímací zkouška:  20. 5. 2023

Více informací o studiu získáš  
na Dni otevřených dveří,  
který proběhne prezenčně 26. 1. 2023.

Kontakty

Univerzitní kampus Bohunice,
Kamenice 753/5, 625 00 Brno www.fsps.muni.cz/uchazeci

Informace o studiu

www.is.muni.cz/prihlaska

Facebook

@MU.FSpS

Instagram

@sport_muni

Studuj, sportuj
a bav se v Brně!

26.ledna 2023

Den otevřených dveří

MUNI
fakulta
sportovních
studií

http://www.fsps.muni.cz
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Manažerská ekonomie ZDARMA www.prigo.cz

Zvolte si svou roli. 
A naučte se ji hrát.

Přihlášky do 28. 2. 2023

Šarlota Sedláčková, studentka (nejen) filozofie

Kontakty

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Arna Nováka 1
602 00 Brno

prijimaci.rizeni@phil.muni.cz
www.phil.muni.cz/uchazeci

phil.muni.cz
muni_ff
@muni_arts

Studuj na nejžStuduj na nejžádanější ádanější 
pedagogické pedagogické fakultěfakultě
v Českuv Česku

Přihlášky do 28. 2Přihlášky do 28. 2. 2023. 2023

Den otevřených dveří 28. 1. 2022Den otevřených dveří 28. 1. 2022

Kontakty

Pedagogická fakulta MUNI
Poříčí 7, 603 00 Brno prijimacky@ped.muni.cz www.ped.muni.cz/prijimackywww.ped.muni.cz/prijimacky

http://phil.muni.cz
http://ped.muni.cz
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Farmaceutická fakulta Masarykovy univerzity

 a Palackého tř. 1946/1
  612 00 Brno
 v +420 541 562 802
 a studijni@pharm.muni.cz
 O www.pharm.muni.cz
	X MUNIPharm

Nabízíme zajímavé, perspektivní a prestižní studium FARMACIE 
MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM FARMACIE – pětileté studium (Mgr.) 
Chceš vědět, co se skrývá v lécích, jak se vyvíjejí, vyrábí, jak v těle působí? Chceš pomáhat lidem zlepšit 
jejich zdraví? Studium farmacie je hodně prakticky zaměřené, sestává z velké části z laboratorních cvičení, 
stáží, praxí a exkurzí. Během studia si vyzkoušíš práci v lékárně, ale můžeš zamířit také na pracoviště 
klinické farmacie, do laboratoří i přímo do farmaceutických firem. Uvidíš, co Tě opravdu baví a budeš mít 
v budoucnu široké možnosti profesního uplatnění. Součástí výukových prostor jsou moderně vybavené 
laboratoře se špičkovými přístroji. Když budeš chtít, podíváš se také do zahraničí, ať už v rámci studia, 
nebo na praktickou stáž či konferenci.

Od akademického roku 2023/2024 fakulta plánuje otevřít nový bakalářský studijní program Kosme-
tické prostředky – přijímací řízení proběhne s odlišným harmonogramem a bude vyhlášeno na jaře. 

Den otevřených dveří: 3. 2. 2023 

Termín přijímacích zkoušek: 13. - 15. 6. 2023

Informace o přijímacím řízení:  
https://www.pharm.muni.cz/pro-uchazece/magisterske-studium 

Sledujte nás na FB nebo Instagramu.

is.muni.cz/go/fimu

Tvoje zářivá  
budoucnost začíná
na Fakultě informatiky MU 
Přijď na Den otevřených dveří 3. 2. 2023

Bakalářské  studijní programy  a jejich zaměření

Informatika Programování   
a vývoj aplikací

Kyberbezpečnost

Informatika 
 ve vzdělávání

 − Informatika bez zaměření
 − Matematická informatika
 − Rozšířená matematika
 − Zpracování přirozeného jazyka
 − Bioinformatika a systémová biologie
 − Vizuální informatika
 − Grafický design
 − Počítačové systémy, komunikace 

a bezpečnost

 Stáhněte si e-booky zdarma 
•  Lékařské fakulty
•  Psychologie
•  Policejní akademie ČR a další
•  Stahujte zdarma na www.KamPoMaturite.cz/e-booky

http://fi.muni.cz
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Ústav hudební vědy FF MU nabízí pro akademický rok 2023/2024 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.

•  Absolventi nalézají uplatnění v předních kulturních a vědeckých institucích po celé ČR.

Podání elektronické přihlášky do 28. 2. 2023 (is.muni.cz/prihlaska)
Den otevřených dveří 20. 1. 2023

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

 a Arna Nováka 1
  602 00 Brno
 v +420 549 49 5453
 a music@phil.muni.cz
 O music.phil.muni.cz

Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně

 a Zemědělská 5
  613 00 Brno
 v +420 545 135 208
 a studijni.icv@mendelu.cz
 O www.icv.mendelu.cz

Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně nabízí studium akreditovaných bakalářských 
studijních programů v oblastech učitelství pro SŠ a neučitelské pedagogiky.

Proč studovat na ICV?

• Přátelské prostředí na univerzitě se 100letou tradicí • Kvalifikovaný a vstřícný tým pedagogů • Dobré uplatnění 
absolventů v praxi • Praxe během studia ve školách a vzdělávacích institucích • Zahraniční studijní pobyty a 
stáže • Poradenské služby a spousta užitečných seminářů pro studenty zdarma.

Bakalářské studium 

•  Aplikovaná pedagogická studia  
(prezenční i kombinované, 3 roky) 
Absolventi mohou pracovat jako profesionální lektoři nebo 
manažeři vzdělávání v soukromém nebo veřejném sektoru.

•  Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku  
(kombinované, 3 roky) 
Absolventi mohou pracovat jako učitelé na středních  
odborných školách.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 3. 2. 2023 

PŘIHLÁŠKY KE STUDIU: 15. 4. 2023 

Bakalářské studium (Bc.): 
SP Zahradnické inženýrství
•  S Zahradnictví (p+k)
•  S Vinohradnictví a vinařství (p+k)
•  S Zpracovatelské technologie a kvalita 

potravin (p+k)
SP Floristická tvorba (bez S) 
SP Realizace a správa zeleně
•  S Správa zeleně (k)
•  S Zahradní a krajinářské realizace (p)
SP Krajinářská architektura (bez S, p) 

Navazující magisterské studium (Ing.)  
SP Zahradnické inženýrství
•  S Zahradnictví (p+k)
•  S Vinohradnictví a vinařství (p+k)
•  S Zpracovatelské technologie a kvalita  

potravin (p+k)
SP Krajinářská architektura  
(Ing. arch., bez S, p)
SP Realizace a správa zeleně (bez S, p)
SP International Master of Horticulture  
Science (bez S, p, a)

Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně

 a Valtická 337
  691 44 Lednice
 v +420 519 367 225
 a info@zf.mendelu.cz
 O www.zf.mendelu.cz
	X zahradnicka.fakulta. 
  MENDELU

Vysvětlení zkratek: SP – studijní program, S – specializace, p – prezenční forma, k – kombinova-
ná forma, a — výuka v anglickém jazyce 

Dny otevřených dveří: 19. ledna 2023 (pouze online) a 3. února 2023 
Přihlášky ke studiu: do 31. března 2023 (Bc.) a do 21. května 2023 (Ing.)

VZDĚLÁNÍ NA ÚRODNÉ PŮDĚ
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Stipendium až 237 000 Kč za 5 let www.prigo.cz

Informatika  
v Opavě

•	 Moderní	informatika	(Bc.)
•	 Informatika	(Bc.)
•	 Informatika	a	Angličtina	(Bc.)
•	 Knihovnictví	(Bc.)
•	 Informatika	(NMgr.)
•	 Knihovnictví	(NMgr.)

více informací na: www.informatika-opava.cz

Studijní programy Ústavu 
informatiky FPF SU v Opavě:

DEN 

OTEVŘENÝCH 

DVEŘÍ

26. ledna 2023

NEBUĎ JEN KRABICE TEORIE, 
ZÍSKEJ VZDĚLÁNÍ I PRAXI

VYBER SI SVŮJ PROGRAM:
 Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví 

 Cestovní ruch a turismus
 Digitální business

 Ekonomika a management
 Specializace Finance, účetnictví a daně

  Specializace Obchod a marketing
                                        Specializace Podnikání

 Finance a účetnictví
 Inovativní podnikání

 Management v sociálních službách 
 Manažerská informatika

 Marketing
  Mezinárodní obchod

 Veřejná ekonomika a správa

WWW.STUDUJOPF.CZ

Nabízíme ti jednoduchý začátek,
průběh a závěr je už 

ve tvých rukách...

 Připravte se na přijímačky v kurzu  
s profesionály

Psychologie  
Žurnalistika 
OSP / TSP MU / ZSV 

Biologie / Chemie  
Fyzika / Matematika

Praha nebo online 
Více informací na str. 10 a na webu

http://www.informatika-opava.cz
http://www.studujopf.cz
http://www.kampomaturite.cz
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Ekonomika a management ZDARMA www.prigo.cz

Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci

 a Studentská 2
  461 17 Liberec
 v +420 485 353 639
 a lenka.nevyhostena 
  @tul.cz
 O www.ft.tul.cz

Bakalářské studijní programy: 

NÁVRHÁŘSTVÍ — pouze prezenční  
forma — po prvním semestru studia se dělí  
na specializace:
•  Textilní technologie a vzorování
•  Návrhářství textilu a oděvu
•  Návrhářství skla a šperku

TEXTILNÍ MARKETING  

TEXTILNÍ TECHNOLOGIE, MATERIÁLY  
A NANOMATERIÁLY — po prvním semestru  
studia se dělí na specializace:
•  Projektování a tvorba textilií
•  Netkané textilie a nanovlákna

VÝROBA ODĚVŮ A TECHNICKÉ KONFEKCE 

Navazující magisterské studijní programy:

TEXTILNÍ INŽENÝRSTVÍ — po prvním semestru 
studia se dělí na specializace: 
•  Netkané textilie a nanovlákenné materiály 
•  Oděvní technologie a materiály
•  Textilní technologie a materiály 

PRŮMYSLOVÉ INŽENÝRSTVÍ  

DESIGN – TEXTIL, ODĚV, SKLO, ŠPERK  — pouze 
prezenční forma studia 

Doktorské studijní programy:

TEXTILNÍ INŽENÝRSTVÍ 

PRŮMYSLOVÉ INŽENÝRSTVÍ

Termíny podání přihlášek BSP, NMSP a DSP naleznete na webových stránkách:
 http://www.ft.tul.cz/uchazeci

•  Stáhněte si zdarma e-booky
•  Přečtěte si, jak se dostat  

na nejžádanější obory
•  Vyzkoušejte testy z minulých let

 Potřebujete více informací? 

mojeuhk.cz
uhk.cz

uhk_czuhk.cz 

uhk_cz

informatika

datová věda

cestovní ruch

učitelství přírodních věd

toxikologie

fyzikální měření

archeologie

politologie

historické vědy

volná kombinace specializací

učitelství pro všechny typy škol

programy se zaměřením na vzdělávání

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Na učitelích záleží, pojď učit!

http://www.ef.tul.cz
http://www.uhk.cz
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mojeuhk.cz
uhk.cz

uhk_czuhk.cz 

uhk_cz

informatika

datová věda

cestovní ruch

učitelství přírodních věd

toxikologie

fyzikální měření

archeologie

politologie

historické vědy

volná kombinace specializací

učitelství pro všechny typy škol

programy se zaměřením na vzdělávání

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Na učitelích záleží, pojď učit!

http://www.uhk.cz
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Fyzika
Bakalářský program (Bc.)

Fyzika

Navazující magisterské programy (Mgr.)

Astronomie a astrofyzika 

Biofyzika a chemická fyzika 

Částicová a jaderná fyzika 

Fyzika atmosféry, meteorologie 

a klimatologie 

Fyzika kondenzovaných soustav 

a materiálů 

Fyzika povrchů a plazmatu 

Geofyzika a fyzika planet 

Matematické a počítačové modelování 

ve fyzice 

Optika a optoelektronika 

Teoretická fyzika

Informatika
Bakalářské programy (Bc.)

Informatika

 Obecná informatika

 Databáze a web

 Umělá inteligence

 Počítačová grafi ka, vidění 

  a vývoj her

 Programování a vývoj software

 Systémové programování

Navazující magisterské programy (Mgr.)

Informatika – Diskrétní modely 

a algoritmy 

Informatika – Jazykové technologie 

a počítačová lingvistika 

Informatika – Softwarové a datové 

inženýrství 

Informatika – Softwarové systémy 

Informatika – Teoretická informatika 

Informatika – Umělá inteligence 

Informatika – Vizuální výpočty a vývoj 

počítačových her 

Matematika
Bakalářské programy (Bc.)

Obecná matematika

Matematika pro informační 

technologie

Finanční matematika

Matematické modelování

Navazující magisterské programy (Mgr.)

Finanční a pojistná matematika 

Matematická analýza 

Matematické modelování ve fyzice 

a technice 

Matematické struktury 

Matematika pro informační 

technologie 

Numerická a výpočtová matematika 

Pravděpodobnost, matematická 

statistika a ekonometrie

Učitelství
Bakalářské programy (Bc.)

Kombinace programů se zaměřením 

na vzdělávání

 Fyzika 

 Matematika 

 Informatika 

 Deskriptivní geometrie

Matematika v kombinaci s jedním

z programů učitelství na FF UK

Český jazyk a literatura

 Anglický jazyk a literatura

 Francouzský jazyk a literatura

 Německý jazyk a literatura

Navazující magisterské programy (Mgr.)

Kombinace programů učitelství

pro střední školy

 Fyzika

 Matematika

 Informatika

 Deskriptivní geometrie

Matematicko-fyzikální fakulta UK dále spolupracuje na programech Bioinformatika

z nabídky Přírodovědecké fakulty UK a na učitelských programech různých předmětů

z nabídky Přírodovědecké fakulty UK a Fakulty tělesné výchovy a sportu UK.

univerzita karlova
matematicko-fyzikální fakulta

termín podání přihlášky pro bakalářské studium: 31. 3. 2023
termín podání přihlášky pro magisterské studium: 28. 2. 2023 

Matematicko-fyzikální fakulta UK dále spolupracuje na programech BioinformatikaMatematicko-fyzikální fakulta UK dále spolupracuje na programech BioinformatikaMatematicko-fyzikální fakulta UK dále spolupracuje na programech BioinformatikaMatematicko-fyzikální fakulta UK dále spolupracuje na programech BioinformatikaMatematicko-fyzikální fakulta UK dále spolupracuje na programech BioinformatikaMatematicko-fyzikální fakulta UK dále spolupracuje na programech BioinformatikaMatematicko-fyzikální fakulta UK dále spolupracuje na programech BioinformatikaMatematicko-fyzikální fakulta UK dále spolupracuje na programech BioinformatikaMatematicko-fyzikální fakulta UK dále spolupracuje na programech BioinformatikaMatematicko-fyzikální fakulta UK dále spolupracuje na programech BioinformatikaMatematicko-fyzikální fakulta UK dále spolupracuje na programech BioinformatikaMatematicko-fyzikální fakulta UK dále spolupracuje na programech BioinformatikaMatematicko-fyzikální fakulta UK dále spolupracuje na programech BioinformatikaMatematicko-fyzikální fakulta UK dále spolupracuje na programech BioinformatikaMatematicko-fyzikální fakulta UK dále spolupracuje na programech BioinformatikaMatematicko-fyzikální fakulta UK dále spolupracuje na programech BioinformatikaMatematicko-fyzikální fakulta UK dále spolupracuje na programech BioinformatikaMatematicko-fyzikální fakulta UK dále spolupracuje na programech BioinformatikaMatematicko-fyzikální fakulta UK dále spolupracuje na programech BioinformatikaMatematicko-fyzikální fakulta UK dále spolupracuje na programech BioinformatikaMatematicko-fyzikální fakulta UK dále spolupracuje na programech BioinformatikaMatematicko-fyzikální fakulta UK dále spolupracuje na programech BioinformatikaMatematicko-fyzikální fakulta UK dále spolupracuje na programech BioinformatikaMatematicko-fyzikální fakulta UK dále spolupracuje na programech BioinformatikaMatematicko-fyzikální fakulta UK dále spolupracuje na programech BioinformatikaMatematicko-fyzikální fakulta UK dále spolupracuje na programech BioinformatikaMatematicko-fyzikální fakulta UK dále spolupracuje na programech BioinformatikaMatematicko-fyzikální fakulta UK dále spolupracuje na programech BioinformatikaMatematicko-fyzikální fakulta UK dále spolupracuje na programech BioinformatikaMatematicko-fyzikální fakulta UK dále spolupracuje na programech BioinformatikaMatematicko-fyzikální fakulta UK dále spolupracuje na programech BioinformatikaMatematicko-fyzikální fakulta UK dále spolupracuje na programech BioinformatikaMatematicko-fyzikální fakulta UK dále spolupracuje na programech BioinformatikaMatematicko-fyzikální fakulta UK dále spolupracuje na programech BioinformatikaMatematicko-fyzikální fakulta UK dále spolupracuje na programech BioinformatikaMatematicko-fyzikální fakulta UK dále spolupracuje na programech BioinformatikaMatematicko-fyzikální fakulta UK dále spolupracuje na programech BioinformatikaMatematicko-fyzikální fakulta UK dále spolupracuje na programech BioinformatikaMatematicko-fyzikální fakulta UK dále spolupracuje na programech BioinformatikaMatematicko-fyzikální fakulta UK dále spolupracuje na programech BioinformatikaMatematicko-fyzikální fakulta UK dále spolupracuje na programech BioinformatikaMatematicko-fyzikální fakulta UK dále spolupracuje na programech BioinformatikaMatematicko-fyzikální fakulta UK dále spolupracuje na programech BioinformatikaMatematicko-fyzikální fakulta UK dále spolupracuje na programech BioinformatikaMatematicko-fyzikální fakulta UK dále spolupracuje na programech Bioinformatika

z nabídky Přírodovědecké fakulty UK a na učitelských programech různých předmětůz nabídky Přírodovědecké fakulty UK a na učitelských programech různých předmětůz nabídky Přírodovědecké fakulty UK a na učitelských programech různých předmětůz nabídky Přírodovědecké fakulty UK a na učitelských programech různých předmětůz nabídky Přírodovědecké fakulty UK a na učitelských programech různých předmětůz nabídky Přírodovědecké fakulty UK a na učitelských programech různých předmětůz nabídky Přírodovědecké fakulty UK a na učitelských programech různých předmětůz nabídky Přírodovědecké fakulty UK a na učitelských programech různých předmětůz nabídky Přírodovědecké fakulty UK a na učitelských programech různých předmětůz nabídky Přírodovědecké fakulty UK a na učitelských programech různých předmětůz nabídky Přírodovědecké fakulty UK a na učitelských programech různých předmětůz nabídky Přírodovědecké fakulty UK a na učitelských programech různých předmětůz nabídky Přírodovědecké fakulty UK a na učitelských programech různých předmětůz nabídky Přírodovědecké fakulty UK a na učitelských programech různých předmětůz nabídky Přírodovědecké fakulty UK a na učitelských programech různých předmětůz nabídky Přírodovědecké fakulty UK a na učitelských programech různých předmětůz nabídky Přírodovědecké fakulty UK a na učitelských programech různých předmětůz nabídky Přírodovědecké fakulty UK a na učitelských programech různých předmětůz nabídky Přírodovědecké fakulty UK a na učitelských programech různých předmětůz nabídky Přírodovědecké fakulty UK a na učitelských programech různých předmětůz nabídky Přírodovědecké fakulty UK a na učitelských programech různých předmětůz nabídky Přírodovědecké fakulty UK a na učitelských programech různých předmětůz nabídky Přírodovědecké fakulty UK a na učitelských programech různých předmětůz nabídky Přírodovědecké fakulty UK a na učitelských programech různých předmětůz nabídky Přírodovědecké fakulty UK a na učitelských programech různých předmětůz nabídky Přírodovědecké fakulty UK a na učitelských programech různých předmětůz nabídky Přírodovědecké fakulty UK a na učitelských programech různých předmětůz nabídky Přírodovědecké fakulty UK a na učitelských programech různých předmětůz nabídky Přírodovědecké fakulty UK a na učitelských programech různých předmětůz nabídky Přírodovědecké fakulty UK a na učitelských programech různých předmětůz nabídky Přírodovědecké fakulty UK a na učitelských programech různých předmětůz nabídky Přírodovědecké fakulty UK a na učitelských programech různých předmětůz nabídky Přírodovědecké fakulty UK a na učitelských programech různých předmětůz nabídky Přírodovědecké fakulty UK a na učitelských programech různých předmětůz nabídky Přírodovědecké fakulty UK a na učitelských programech různých předmětůz nabídky Přírodovědecké fakulty UK a na učitelských programech různých předmětůz nabídky Přírodovědecké fakulty UK a na učitelských programech různých předmětůz nabídky Přírodovědecké fakulty UK a na učitelských programech různých předmětůz nabídky Přírodovědecké fakulty UK a na učitelských programech různých předmětůz nabídky Přírodovědecké fakulty UK a na učitelských programech různých předmětůz nabídky Přírodovědecké fakulty UK a na učitelských programech různých předmětůz nabídky Přírodovědecké fakulty UK a na učitelských programech různých předmětůz nabídky Přírodovědecké fakulty UK a na učitelských programech různých předmětůz nabídky Přírodovědecké fakulty UK a na učitelských programech různých předmětůz nabídky Přírodovědecké fakulty UK a na učitelských programech různých předmětůz nabídky Přírodovědecké fakulty UK a na učitelských programech různých předmětů

z nabídky Přírodovědecké fakulty UK a Fakulty tělesné výchovy a sportu UK.z nabídky Přírodovědecké fakulty UK a Fakulty tělesné výchovy a sportu UK.z nabídky Přírodovědecké fakulty UK a Fakulty tělesné výchovy a sportu UK.z nabídky Přírodovědecké fakulty UK a Fakulty tělesné výchovy a sportu UK.z nabídky Přírodovědecké fakulty UK a Fakulty tělesné výchovy a sportu UK.z nabídky Přírodovědecké fakulty UK a Fakulty tělesné výchovy a sportu UK.z nabídky Přírodovědecké fakulty UK a Fakulty tělesné výchovy a sportu UK.z nabídky Přírodovědecké fakulty UK a Fakulty tělesné výchovy a sportu UK.z nabídky Přírodovědecké fakulty UK a Fakulty tělesné výchovy a sportu UK.z nabídky Přírodovědecké fakulty UK a Fakulty tělesné výchovy a sportu UK.z nabídky Přírodovědecké fakulty UK a Fakulty tělesné výchovy a sportu UK.z nabídky Přírodovědecké fakulty UK a Fakulty tělesné výchovy a sportu UK.z nabídky Přírodovědecké fakulty UK a Fakulty tělesné výchovy a sportu UK.z nabídky Přírodovědecké fakulty UK a Fakulty tělesné výchovy a sportu UK.z nabídky Přírodovědecké fakulty UK a Fakulty tělesné výchovy a sportu UK.z nabídky Přírodovědecké fakulty UK a Fakulty tělesné výchovy a sportu UK.z nabídky Přírodovědecké fakulty UK a Fakulty tělesné výchovy a sportu UK.z nabídky Přírodovědecké fakulty UK a Fakulty tělesné výchovy a sportu UK.z nabídky Přírodovědecké fakulty UK a Fakulty tělesné výchovy a sportu UK.z nabídky Přírodovědecké fakulty UK a Fakulty tělesné výchovy a sportu UK.z nabídky Přírodovědecké fakulty UK a Fakulty tělesné výchovy a sportu UK.z nabídky Přírodovědecké fakulty UK a Fakulty tělesné výchovy a sportu UK.z nabídky Přírodovědecké fakulty UK a Fakulty tělesné výchovy a sportu UK.z nabídky Přírodovědecké fakulty UK a Fakulty tělesné výchovy a sportu UK.z nabídky Přírodovědecké fakulty UK a Fakulty tělesné výchovy a sportu UK.z nabídky Přírodovědecké fakulty UK a Fakulty tělesné výchovy a sportu UK.z nabídky Přírodovědecké fakulty UK a Fakulty tělesné výchovy a sportu UK.z nabídky Přírodovědecké fakulty UK a Fakulty tělesné výchovy a sportu UK.z nabídky Přírodovědecké fakulty UK a Fakulty tělesné výchovy a sportu UK.z nabídky Přírodovědecké fakulty UK a Fakulty tělesné výchovy a sportu UK.z nabídky Přírodovědecké fakulty UK a Fakulty tělesné výchovy a sportu UK.z nabídky Přírodovědecké fakulty UK a Fakulty tělesné výchovy a sportu UK.z nabídky Přírodovědecké fakulty UK a Fakulty tělesné výchovy a sportu UK.z nabídky Přírodovědecké fakulty UK a Fakulty tělesné výchovy a sportu UK.z nabídky Přírodovědecké fakulty UK a Fakulty tělesné výchovy a sportu UK.z nabídky Přírodovědecké fakulty UK a Fakulty tělesné výchovy a sportu UK.z nabídky Přírodovědecké fakulty UK a Fakulty tělesné výchovy a sportu UK.z nabídky Přírodovědecké fakulty UK a Fakulty tělesné výchovy a sportu UK.z nabídky Přírodovědecké fakulty UK a Fakulty tělesné výchovy a sportu UK.z nabídky Přírodovědecké fakulty UK a Fakulty tělesné výchovy a sportu UK.z nabídky Přírodovědecké fakulty UK a Fakulty tělesné výchovy a sportu UK.z nabídky Přírodovědecké fakulty UK a Fakulty tělesné výchovy a sportu UK.
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Fyzika
Bakalářský program (Bc.)

Fyzika

Navazující magisterské programy (Mgr.)

Astronomie a astrofyzika 

Biofyzika a chemická fyzika 

Částicová a jaderná fyzika 

Fyzika atmosféry, meteorologie 

a klimatologie 

Fyzika kondenzovaných soustav 

a materiálů 

Fyzika povrchů a plazmatu 

Geofyzika a fyzika planet 

Matematické a počítačové modelování 

ve fyzice 

Optika a optoelektronika 

Teoretická fyzika

Informatika
Bakalářské programy (Bc.)

Informatika

 Obecná informatika

 Databáze a web

 Umělá inteligence

 Počítačová grafi ka, vidění 

  a vývoj her

 Programování a vývoj software

 Systémové programování

Navazující magisterské programy (Mgr.)

Informatika – Diskrétní modely 

a algoritmy 

Informatika – Jazykové technologie 

a počítačová lingvistika 

Informatika – Softwarové a datové 

inženýrství 

Informatika – Softwarové systémy 

Informatika – Teoretická informatika 

Informatika – Umělá inteligence 

Informatika – Vizuální výpočty a vývoj 

počítačových her 

Matematika
Bakalářské programy (Bc.)

Obecná matematika

Matematika pro informační 

technologie

Finanční matematika

Matematické modelování

Navazující magisterské programy (Mgr.)

Finanční a pojistná matematika 

Matematická analýza 

Matematické modelování ve fyzice 

a technice 

Matematické struktury 

Matematika pro informační 

technologie 

Numerická a výpočtová matematika 

Pravděpodobnost, matematická 

statistika a ekonometrie

Učitelství
Bakalářské programy (Bc.)

Kombinace programů se zaměřením 

na vzdělávání

 Fyzika 

 Matematika 

 Informatika 

 Deskriptivní geometrie

Matematika v kombinaci s jedním

z programů učitelství na FF UK

Český jazyk a literatura

 Anglický jazyk a literatura

 Francouzský jazyk a literatura

 Německý jazyk a literatura

Navazující magisterské programy (Mgr.)

Kombinace programů učitelství

pro střední školy

 Fyzika

 Matematika

 Informatika

 Deskriptivní geometrie

Matematicko-fyzikální fakulta UK dále spolupracuje na programech Bioinformatika

z nabídky Přírodovědecké fakulty UK a na učitelských programech různých předmětů

z nabídky Přírodovědecké fakulty UK a Fakulty tělesné výchovy a sportu UK.

univerzita karlova
matematicko-fyzikální fakulta

termín podání přihlášky pro bakalářské studium: 31. 3. 2023
termín podání přihlášky pro magisterské studium: 28. 2. 2023 
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„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.

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM

adipoint.wordpress.com

CHCETE
VĚDĚT
VÍC?

Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy jako jediné pracoviště 
v Česku nabízí studium demografie ve všech třech stupních studia:
•  Bakalářský: Demografie ve třech specializacích – se sociální geografií, sociologií nebo historií 

(specializace se sociologií a historií ve spolupráci s FF UK). V rámci přijímacího řízení je možné uplatnit 
jak výsledky Národních srovnávacích zkoušek, tak absolvovat test zaměřený na základní orientaci 
v problematice obyvatelstva založený na učivu středoškolských předmětů dějepis a zeměpis. 
Podání přihlášky možné do 28. 2. 2023.

•  Navazující magisterský: Demografie (v prezenční i kombinované formě).  
Podání přihlášky možné do 31. 3. 2023.

•  Doktorský: Demografie (v prezenční i kombinované formě). Podání přihlášky možné do 30. 4. 2023.

Demografie je aktuálně velmi žádané zaměření, absolventi mají široké uplatnění od veřejné sféry (města, 
ministerstva) po komerční (banky, pojišťovny, průzkumy trhu, datová analytika).

Proč studovat demografii u nás?
•  Jako jediní v Česku patříme do mezinárodní sítě prestižních evropských demografických pracovišť 

Population Europe: The European Population Partnership
•  Nabízíme možnost flexibilního sestavení studijního 

plánu dle vlastního zaměření
•  Máme širokou nabídku zahraničních stáží  

(např. ERASMUS+)
•  Studujete v atraktivní lokalitě v centru Prahy
•  Možnost přijetí bez nutnosti absolvování 

přijímacích zkoušek

Pro aktuální informace a pozvánky na akce pro 
veřejnost sledujte webové stránky  
www.natur.cuni.cz/demografie, nebo náš Facebook  
(www.facebook.com/demografieAlbertov) 
a Instagram (www.instagram.com/demografove).

 a Albertov 6
  128 43 Praha 2
 v +420 221 951 418
 a demodept@natur.cuni.cz
 O www.natur.cuni.cz 
  /demografie
	X demografieAlbertov
	[ demografove

Demografie na Univerzitě Karlově

http://www.mff.cuni.cz
http://www.lf1.cuni.cz/adiktologie


Ekonomika a management ZDARMA www.prigo.cz

JSME MODERNÍ 
PEDAGOGICKÁ FAKULTA S VIZÍ!

Pojďte studovat do Olomouce,
pojďte učit a měnit svět !

Nabízíme bezmála sto bakalářských, 
magisterských, navazujících magisterských 
a doktorských programů. 

www.pdf.upol.cz

http://www.seminarky.cz
http://www.pdf.upol.cz
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Poznejte Olomouc – 
univerzitní město

23 000 studentů na 8 fakultách
přes 1 000 studijních kombinací
studenti z více než 100 zemí světa
nadstandardní ubytování a stipendia

www.univerzitnimesto.cz

›› STAHUJ 
27 000 prací 9 000 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: registracistahování  
vložených prací like na Facebooku vložení 
práce zdarma přihlášení do redakcezískané 
kredity použij na stahování dalších prací nebo si 
je nech proplatit na účet

http://www.univerzitnimesto.cz
http://www.seminarky.cz


PRAHA

Akademie múzických umění v Praze www.amu.cz

Akademie výtvarných umění v Praze www.avu.cz

AMBIS vysoká škola, a.s. www.ambis.cz

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

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

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

CEVRO Institut, z.ú. www.cevroinstitut.cz

Česká zemědělská univerzita v Praze www.czu.cz

České vysoké učení technické v Praze www.cvut.cz

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

Panevropská univerzita, a.s., fakulty Vysoká škola 
obchodní, Vysoká škola podnikání a práva www.peuni.cz

Policejní akademie České republiky www.polac.cz

Prague City University www.praguecityuniversity.
cz

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

Unicorn University www. 
unicornuniversity.net

University College Prague (původně VŠHE a VŠMVV) www.ucp.cz

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

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

Univerzita Karlova www.cuni.cz

Vysoká škola ekonomická v Praze www.vse.cz

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

Vysoká škola finanční a správní, a.s. www.vsfs.cz

Vysoká škola Humanitas Filia Praha* www.humanitaspraha.cz

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

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

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

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze www.umprum.cz

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

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce  
sv. Alžbety Bratislava n.o., detašované pracoviště Praha*

www.hitspraha.cz/ 
vs-hits.html

BRNO

Janáčkova akademie múzických umění www.jamu.cz

Masarykova univerzita www.muni.cz

Mendelova univerzita v Brně www.mendelu.cz

Univerzita obrany www.unob.cz

Veterinární univerzita Brno www.vfu.cz

Vysoká škola NEWTON, a. s. www.newton.university

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

Vysoká škola Sting, o.p.s. (původně AKADEMIE 
STING, o.p.s.) www.sting.cz

Vysoké učení technické v Brně www.vutbr.cz

JIHOČESKÝ KRAJ

Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku, o.p.s. www.filmovka.cz

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích www.jcu.cz

Vysoká škola evropských a regionálních studií, z. ú. www.vsers.cz

Vysoká škola technická a ekonomická  
v Českých Budějovicích www.vstecb.cz

KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ

Univerzita Hradec Králové www.uhk.cz

LIBERECKÝ KRAJ

Technická univerzita v Liberci www.tul.cz

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Collegium Humanum – Varšavská univerzita 
managementu* www.humanum.cz

Ostravská univerzita www.osu.cz

Slezská univerzita v Opavě www.slu.cz

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava www.vsb.cz

Vysoká škola PRIGO, z.ú. www.prigo.cz

OLOMOUCKÝ KRAJ

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

Univerzita Pardubice www.upce.cz

PLZEŇSKÝ KRAJ

Západočeská univerzita v Plzni  www.zcu.cz

Nejlepší časopis pro budoucí maturanty

Vaše brána ke vzdělání

Největší vzdělávací portál

Plzeň

Karlovy 
Vary

Ústí  
nad Labem

MAPA VYSOKÝCH ŠKOL   V ČESKÉ REPUBLICE

http://www.unicornuniversity.net
http://www.mff.cuni.cz
http://www.fav.zcu.cz
http://www.czu.cz
http://www.vscht.cz
http://www.cvut.cz
http://www.fst.zcu.cz
http://www.cevroinstitut.cz


Plzeň

Ústí  
nad Labem

MAPA VYSOKÝCH ŠKOL   V ČESKÉ REPUBLICE

Pardubice

Jihlava Zlín

Olomouc

Ostrava

Praha

STŘEDOČESKÝ KRAJ

Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických 
a společenských věd, s.r.o. www.vspsv.cz

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, o.p.s. www.savs.cz

ÚSTECKÝ KRAJ

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem www.ujep.cz

Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o.  www.vsaps.cz

VYSOČINA

Vysoká škola polytechnická Jihlava www.vspj.cz

ZLÍNSKÝ KRAJ

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně www.utb.cz

Vysoká škola Humanitas  
Fakulta společenských studií* www.huni.cz

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

www.fves.eu

* Nemají program/obor akreditovaný MŠMT ČR 

Brno

České 
Budějovice

Opava

Liberec

Hradec  
Králové

Vsetín

http://ft.utb.cz
http://www.vstecb.cz
http://www.uhk.cz
http://www.fbm.vutbr.cz
http://www.upol.cz
http://fmk.utb.cz
http://www.vsb.cz
http://www.vspj.cz
http://www.muni.cz
http://www.ft.tul.cz
http://www.fch.vut.cz/
http://www.prigo.cz
http://www.newton.university
http://www.sting.cz
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Ekonomika a management ZDARMA www.prigo.cz

Fakulta veterinární hygieny a ekologie Veterinární univerzity Brno

 a Palackého tř. 1946/1
  612 42 Brno-Královo Pole
 v +420 541 562 796 
 a fvhe@vfu.cz 
 O fvhe.vfu.cz 

ZDRAVÉ ZVÍŘE • ZDRAVÁ POTRAVINA • ZDRAVÉ PROSTŘEDÍ  
• ZDRAVÝ ČLOVĚK
•  Staň se odborníkem v oblasti veterinární medicíny, hygieny, 

kvality a bezpečnosti potravin, veterinárních aspektů gast-
ronomie nebo veterinární ochrany veřejného zdraví. Zajímá tě 
životní prostředí a ekologie? Nebo se chceš zabývat ochranou 
a welfare zvířat? 

•  Nabízíme Ti studium v moderních posluchárnách, cvičebnách 
a laboratořích v atraktivním areálu univerzitního kampusu 
v centru Brna. 

•  Podporujeme zahraniční stáže studentů v rámci ERASMUS+ 
a vnitřní mobilitní agentury, tvůrčí a vědeckou činnost aj. 

STUDIJNÍ PROGRAMY:
•  magisterský (MVDr.): Veterinární hygiena a ekologie
•  bakalářský a navazující magisterský (Bc., Mgr.):  

Veterinární ochrana veřejného zdraví  
Bezpečnost a kvalita potravin 

 Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii  
Ochrana zvířat a welfare

Den otevřených dveří: 9. 12. 2022 (pouze online) a 3. 2. 2023
Deadline přihlášek: 30. 4. 2023

Fakulta multimediálních komunikací je kreativní fakulta, která dává studentům maximální prostor k uplatňování 
vlastních nápadů a k rozvoji jejich tvůrčích schopností. Fakulta je jedinečná svou součinností napříč všemi studijními 
obory a tato kooperace je velmi cenná při realizaci společných projektů. Uchazečům o studium nabízíme bakalářské, 
navazující magisterské a doktorské studium. Studijní programy je možné absolvovat v prezenční a některé i v kom-
binované formě studia. Více informací poskytne na uvedených kontaktech Studijní oddělení fakulty.

Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

 a Univerzitní 2431
  760 01 Zlín
 v +420 576 034 214
  +420 576 034 208
 a studium@fmk.utb.cz
 O fmk.utb.cz
	X /fmk.utb
	[ @fmk.utb

*Pouze navazující magisterský studijní program 

Den otevřených dveří na UTB ve Zlíně se bude konat 26. 1. 2023.

Bakalářské a navazující magisterské  
studijní programy 

• Marketingová komunikace 
 — prezenční a kombinovaná forma studia
• Teorie a praxe animované tvorby 
 — prezenční forma studia
• Teorie a praxe audiovizuální tvorby 
 — prezenční forma studia
 (specializace: Kamera, Produkce, Režie a scená-

ristika, Střihová skladba, Vizuální efekty, Zvuková 
skladba)

• Multimédia a design — prezenční forma studia 
(specializace: Design obuvi, Design oděvu, Design 
skla, Digitální design, Grafický design, Produktový de-
sign, Tvorba prostoru, Průmyslový design, Reklamní 
fotografie, Game Design*)

• Arts Management*  
— prezenční a kombinovaná forma studia

Doktorský studijní program

• Multimédia a design
 — prezenční a kombinovaná forma studia

Fakulta sociálně ekonomická Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

bakalářské: prezenčně i kombinovaně
•  ekonomika a management 
•  sociální práce
•  regionální rozvoj a veřejná správa

magisterské: prezenčně
•  ekonomika a management veřejného sektoru
•  regionální rozvoj a veřejná správa
Doktorské studium: prezenčně i kombinovaně
•  aplikovaná ekonomie a správa
•  regulace a behaviorální studia

 a Moskevská 54
  400 96 Ústí nad Labem
 v +420 475 284 664
 O www.fse.ujep.cz

FSE UJEP je pro trh práce zavedenou značkou. Zaměstnavatelé vědí, že naše škola přizpůsobuje studium 
praxi. Co se naučíte v lavicích, obratem vyzkoušíte na stážích doma nebo v zahraničí. Naše poslání? 
Chceme přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti regionu a zlepšení kvality života nejen v Ústeckém kraji.
Od roku 1991 jsme jedinou veřejnoprávní VŠ poskytující v ústeckém regionu vzdělání v oblasti ekonomie 
a managementu, hospodářské politiky a veřejné správy a také v oblasti sociální práce.
Vystudujete u nás v bakalářských, navazujících magisterských i doktorských programech, prezenční 
i kombinovanou formou studia.
Den otevřených dveří: 9. 2. 2023
Informace na www.fse.ujep.cz nebo na www.myjsmeujep.cz

Studijní obory: 
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Hospodářská politika a správa ZDARMA www.prigo.czEkonomika a management ZDARMA www.prigo.cz

|  P  |   Prezenční forma   |  K  |   Kombinovaná forma  |  *výuka v anglickém jazyce (placená forma)

Zajímají tě finance, účetnictví, daně či ekonomika? 
Chceš být výkonným manažerem, průmyslovým 
inženýrem či rovnou ředitelem firmy? Anebo se 
chceš směle pustit do vlastního podnikání?

Ať už je to jakkoli, studium u nás tě bude bavit.

fame.utb

Načti QR kód a investuj do
své budoucnosti!

BAKALÁŘSKÉ PROGRAMY
Angl ický jazyk pro manažerskou praxi
Německý jazyk pro manažerskou praxi
Sociální  pedagogika
Uč i te lství  pro mateřské školy
Všeobecné ošetřovatelství
Porodní asistence
Zdravotně  sociální  péče

MAGISTERSKÉ PROGRAMY
Uč i te lství  pro 1 .  stupeň  základní školy (pět i letý)
Sociální  pedagogika (dvouletý)
Předškolní pedagogika (dvouletý)

DOKTORSKÉ STUDIUM
Pedagogika

ZAČNI JINAK.

fhs.utb.cz

S námi se 
v praxi 

neztratíš!

U vybraných studijních programů sledujte
průběžně web naší fakulty, kde budou zveřejněny
informace k vyhlášenému přijímacímu řízení 
a termíny podání přihlášek.
Elektronické přihlášky: do 31. 3. 2023
Den otevřených dveří na fakultě: 26. 1. 2023

http://fame.utb.cz
http://fhs.utb.cz
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Stipendium až 237 000 Kč za 5 let www.prigo.cz

 a Nad Stráněmi 4511
  760 05 Zlín
 v +420 576 035 052
 a studium@fai.utb.cz
 O www.utb.cz/fai

Fakulta aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

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 — prezenč-
ní

NABÍZÍME:

•  kvalitní vzdělání

•  softwarové vybavení i moderní výpočetní technika, 
počítačové učebny, laboratoře

•  zahraniční studijní pobyty

•  široké uplatnění na trhu práce 

Termín podání přihlášky: do 31. 3. 2023

Elektronická přihláška: www.eprihlaska.utb.cz

 a Studentské náměstí 1532
  686 01 Uherské Hradiště
 v +420 576 035 004
 a studium@flkr.utb.cz
 O www.flkr.utb.cz
	X flkr.utb
 [ flkr.utb

Fakulta logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Svět je plný mimořádných událostí a více než kdy jindy potřebuje kvalitní krizové manažery 
a bezpečnostní profesionály. Proto jsme tu my – Fakulta logistiky a krizového řízení Univer-
zity Tomáše Bati. Už přes 15 let připravujeme profíky, kteří dokáží řešit problémy a neleknou 
se žádné výzvy. Nabízíme mimořádné obory, díky kterým najdou naši absolventi uplatnění 
v praxi v ČR i po celém světě.

BAKALÁŘSKÉ PROGRAMY:
•  Aplikovaná logistika
•  Ochrana obyvatelstva
•  Management rizik
•  Environmentální bezpečnost

Den otevřených dveří: 26. 1. 2023 
Přijímací řízení: leden — duben 2023
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 Chytrá škola iPad zdarma www.prigo.czStipendium až 237 000 Kč za 5 let www.prigo.cz

 a studium@ft.utb.cz
 O www.ft.utb.cz
 [ @ft.utb

Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Pokud jste byli odjakživa fascinováni tím, jak funguje svět. Pokud se chcete dozvědět víc o ma-
teriálech, potravinách, ochraně životního prostředí, výrobních technologiích, kosmetice nebo 
polymerech. Uplatnit se v oborech, které denně hýbou světem kolem nás. Pokud vás stejně jako 
kvalitní vědecké vybavení a smysluplný výzkum motivuje přátelský přístup učitelů a inspirativní 
prostředí. Pokud prostě chcete studovat tam, kde nejste jen číslo v přeplněné posluchárně. Pak 
je Fakulta technologická UTB ve Zlíně tou správnou volbou. 

BAKALÁŘSKÉ PROGRAMY

MATERIÁLY A TECHNOLOGIE
•  Polymerní materiály a technologie
•  Biomateriály a kosmetika
•  Ochrana životního prostředí
•  Materiálové inženýrství
•  Výroba a konstrukce obuvi

TECHNOLOGIE A HODNOCENÍ  
POTRAVIN
•  Technologie potravin
•  Gastronomické technologie
•  Chemie a analýza potravin
•  Potravinářské biotechnologie  

a aplikovaná mikrobiologie

PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ

Den otevřených dveří: 26. 1. 2023 
Přijímací řízení: 2. 1. — 31. 3. 2023

http://studuj.vsb.cz


http://www.vscht.cz


http://www.vscht.cz


UNIVERZITA PARDUBICE

7 fakult
možností 
studia absolventů studentů7 000180 40 000

FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ

Dny otevřených dveří: 25. 1. a 8. 2. 2023

Fakulta chemicko-technologická představuje špičkové 
pracoviště v oblasti chemického výzkumu s širokou 
nabídkou studijních programů. Rozvíjíme sedm 
dekád tradice výzkumu a výuky chemie, biochemie, 
nanotechnologií a nových materiálů na špičkových 
pracovištích s moderními laboratořemi. Zapojíme tě do 
výzkumu, umožníme studovat v zahraničí a připravíme tě 
na práci v mnoha odvětvích průmyslu. 

FAKULTA RESTAUROVÁNÍ

Den otevřených dveří: 20. 1. 2023

Studuj u nás v Litomyšli jednu ze 4 specializací a staň se 
specialistou v oboru restaurování. 
Po bakaláři můžeš na navazující magisterské a doktorské 
studium. 
Po absolvování můžeš pracovat jako samostatný 
restaurátor, ve státních institucích apod. 
Více k přijímacím zkouškám na fr.upce.cz.  

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ
Dny otevřených dveří: 1. 12. 2022 
a 11. 2. 2023 online

Zajímá Tě zdravotnictví nebo sociální péče? 
Jsi empatický a rád pomáháš lidem? 

Umíš jednat v krizových situacích? Zajímají Tě nové 
ošetřovatelské postupy? 

Chceš pomáhat novému životu na svět? Chceš pomáhat 
člověku k jeho uzdravení? 

Ten PRAVÝ ČAS PRO ROZHODNUTÍ #studujfzs 

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY 
A INFORMATIKY

Den otevřených dveří: 3. 2. 2023

Chceš se stát odborníkem v perspektivních oborech 
informačních technologií, elektronických systémů, 
automatizace či komunikační techniky? Tak právě pro 
tebe máme připravené kvalitní studijní programy, 
moderní laboratoře a špičkové technické vybavení. 
Při studiu klademe důraz na propojování teorie s praxí. 

FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ

Den otevřených dveří: 11. 2. 2023

Na FESce můžeš studovat finance, ekonomiku 
a management, veřejnou správu, ochranu spotřebitele, 
digitální podnikání, multimédia ve firemní praxi nebo 
informační a bezpečnostní systémy. Kvalitní výuka 
s dobrým uplatněním v praxi, možnost studia vybraných 
předmětů i celých programů v angličtině.
Do bakalářského i navazujícího magisterského studia 
přijímáme bez přijímacích zkoušek.

DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA

Dny otevřených dveří: 18. 1. a 25. 2. 2023

Svět je v pohybu, víme jak. Chceš se stát konstruktérem 
vozidel, projektantem dopravních staveb, řídit traťový 
provoz nebo pilotovat letadlo? Zajímáš se o marketing, 
logistiku a management? Naši studenti mají na výběr 
z mnoha oborů a mohou je propojovat navzájem.  
Multioborovost a zájem o absolventy ze strany firem je 
velkým plus pro naše studenty. 
Záleží jen na Tobě, jakou cestu si vybereš.

FAKULTA FILOZOFICKÁ

Dny otevřených dveří: 27. 1. a 25. 2. 2023

Humanitní a sociální vědy často přitahují pozornost hejtrů. 
My je vyvedeme z omylu.

Cizí jazyky, historie, moderní podoby filosofie. Skvělé knihy, 
zahraniční hosté, mezinárodní Centrum pro etiku. To vše u 
nás najdeš. Propojujeme teorii s praxí. Nahlédneš s námi 
do různých kultur a fungování společnosti. 
Zjisti, co baví Tebe! 

Najdi svoji identitu

STUDUJ.UPCE.CZ

upce_cz

univerzita.pardubice

upcecz

KULTURNÍ DĚDICTVÍ V NAŠICH RUKÁCH

VZDĚLÁVÁME PRO ŽIVOT

BUDOUCNOST, KTERÁ SE POČÍTÁ

MOJE KOŘENY, MOJE NADĚJE

SVĚT JE V POHYBU, VÍME JAK

BUDOUCNOST? TECHNOLOGIE

ŽIVOT JE CHEMIE

http://studuj.vscht.cz
http://studuj.upce.cz
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FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ

Dny otevřených dveří: 25. 1. a 8. 2. 2023

Fakulta chemicko-technologická představuje špičkové 
pracoviště v oblasti chemického výzkumu s širokou 
nabídkou studijních programů. Rozvíjíme sedm 
dekád tradice výzkumu a výuky chemie, biochemie, 
nanotechnologií a nových materiálů na špičkových 
pracovištích s moderními laboratořemi. Zapojíme tě do 
výzkumu, umožníme studovat v zahraničí a připravíme tě 
na práci v mnoha odvětvích průmyslu. 

FAKULTA RESTAUROVÁNÍ

Den otevřených dveří: 20. 1. 2023

Studuj u nás v Litomyšli jednu ze 4 specializací a staň se 
specialistou v oboru restaurování. 
Po bakaláři můžeš na navazující magisterské a doktorské 
studium. 
Po absolvování můžeš pracovat jako samostatný 
restaurátor, ve státních institucích apod. 
Více k přijímacím zkouškám na fr.upce.cz.  

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ
Dny otevřených dveří: 1. 12. 2022 
a 11. 2. 2023 online

Zajímá Tě zdravotnictví nebo sociální péče? 
Jsi empatický a rád pomáháš lidem? 

Umíš jednat v krizových situacích? Zajímají Tě nové 
ošetřovatelské postupy? 

Chceš pomáhat novému životu na svět? Chceš pomáhat 
člověku k jeho uzdravení? 

Ten PRAVÝ ČAS PRO ROZHODNUTÍ #studujfzs 

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY 
A INFORMATIKY

Den otevřených dveří: 3. 2. 2023

Chceš se stát odborníkem v perspektivních oborech 
informačních technologií, elektronických systémů, 
automatizace či komunikační techniky? Tak právě pro 
tebe máme připravené kvalitní studijní programy, 
moderní laboratoře a špičkové technické vybavení. 
Při studiu klademe důraz na propojování teorie s praxí. 

FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ

Den otevřených dveří: 11. 2. 2023

Na FESce můžeš studovat finance, ekonomiku 
a management, veřejnou správu, ochranu spotřebitele, 
digitální podnikání, multimédia ve firemní praxi nebo 
informační a bezpečnostní systémy. Kvalitní výuka 
s dobrým uplatněním v praxi, možnost studia vybraných 
předmětů i celých programů v angličtině.
Do bakalářského i navazujícího magisterského studia 
přijímáme bez přijímacích zkoušek.

DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA

Dny otevřených dveří: 18. 1. a 25. 2. 2023

Svět je v pohybu, víme jak. Chceš se stát konstruktérem 
vozidel, projektantem dopravních staveb, řídit traťový 
provoz nebo pilotovat letadlo? Zajímáš se o marketing, 
logistiku a management? Naši studenti mají na výběr 
z mnoha oborů a mohou je propojovat navzájem.  
Multioborovost a zájem o absolventy ze strany firem je 
velkým plus pro naše studenty. 
Záleží jen na Tobě, jakou cestu si vybereš.

FAKULTA FILOZOFICKÁ

Dny otevřených dveří: 27. 1. a 25. 2. 2023

Humanitní a sociální vědy často přitahují pozornost hejtrů. 
My je vyvedeme z omylu.

Cizí jazyky, historie, moderní podoby filosofie. Skvělé knihy, 
zahraniční hosté, mezinárodní Centrum pro etiku. To vše u 
nás najdeš. Propojujeme teorii s praxí. Nahlédneš s námi 
do různých kultur a fungování společnosti. 
Zjisti, co baví Tebe! 

Najdi svoji identitu

STUDUJ.UPCE.CZ

upce_cz

univerzita.pardubice

upcecz
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Dlouhodobé praxe, zahraniční stáže, moderní 
technologie… VŠTE je ideální volbou pro 
studenty, kteří chtějí něčeho dosáhnout
Na VŠTE nejsme jen čísla. Tato slova můžete často slýchat z úst studentů Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích. Není to jen 
prázdná fráze, ale něco, za čím si skutečně stojí. Někteří z nich se dokonce nebojí označit atmosféru na škole za rodinnou. Že vás studium v takovém 
prostředí láká? Pak se můžete přihlásit do přijímacího řízení pro akademický rok 2023/2024.

Pokud se studentů VŠTE zeptáte, co je největší předností školy, větši-
na odpoví, že především její výrazné zaměření na praxi. Dlouhodobá 
praxe probíhá celý jeden semestr a pro studenty je obrovskou zkuše-
ností. Není dokonce nic neobvyklého, že se z ní mnohdy stane přímo 
zaměstnání. A to i kolikrát ve skutečně lukrativních firmách, ostatně 
VŠTE spolupracuje s více než tisícovkou firem v rámci celé republiky. 
Pro studenta bezesporu vykročení tou správnou nohou.
A když zmiňujeme vykročení… To může vést i do zahraničí! 

Praxi je možné si plnit například v Řecku, v Portugalsku, v Belgii nebo  
na Kanárských ostrovech. Zní to fajn? Pak dodejme, že VŠTE poskytu-
je svým studentům stipendia na zahraniční výjezdy.
VŠTE je veřejná škola, jejíž renomé neustále roste. Chcete studovat 
strojírenství, pozemní stavby, logistiku, podnikovou ekonomiku nebo 
třeba znalectví? A to přímo v krásné jihočeské metropoli? Jste na 
správné adrese!

vstecb.cz

VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

NA VŠTE SE UŽ PŘI STUDIU MŮŽEŠ
ZAPOJIT DO PROJEKTŮ, KTERÉ MĚNÍ SVĚT. 

BUĎ U TOHO. ZMĚŇ S NÁMI SVĚT.

SPOLEČNĚ
MĚNÍME SVĚT

vstecb.cz

http://www.vstecb.cz
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APLIKOVANÁ INFORMATIKA

APLIKOVANÁ TECHNIKA PRO PRŮMYSLOVOU PRAXI

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM

CESTOVNÍ RUCH FINANCE A ŘÍZENÍ

VŠEOBECNÁ SESTRA

PORODNÍ ASISTENTKA

PREZENČNĚ  
I KOMBINOVANĚ

APLIKOVANÁ TECHNIKA 
PRO PRŮMYSLOVOU PRAXI

ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ 
PÉČE

APLIKOVANÉ STROJÍRENSTVÍ  

Vysoká škola
polytechnická Jihlava

www.vspj.cz/eprihlaska

Skenuj!

fst.zcu.cz

Přihlas se na
Fakultu strojní
v Plzni

3leté bakalářské studium
Strojní inženýrství (Bc.)

Přihlášky do 18. 4. 2023

Správné vzdělání #probudoucnost

4leté bakalářské studium
Strojírenství (Bc.)

- s rozšířenou praxí v podniku

http://www.vstecb.cz
http://www.vspj.cz
http://www.fst.zcu.cz


Váháš, kam po škole?
Přidej se k perFEKTním
studentům

Informace o přijímačkách, studijních programech i jedinečná možnost nahlédnout do našich špičkových 
laboratoří a zeptat se studentů na studentský život. Sledujte příslušné události na Facebooku fakulty. 
Změny jsou vyhrazeny.

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT)
Technická 3058/10, 616 00 Brno
www.FEKT.VUT.cz

facebook.com/FEKTVUT

fektbrno

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

PROČ STUDOVAT ZROVNA U NÁS?
Široká nabídka studijních programů, které jsou na pracovním trhu žádané. Úzká spolupráce s nadnárodními 
partnery. Studium zaměřené na reálné úlohy z praxe. 

> 97 % absolventů
má do 3 měsíců od absolvování 
zajištěné zaměstnání v oboru

špičkové zázemí
nově postavený areál 
s nejmodernějším vybavením

9 stud. programů přípravné kurzy
poskytujeme přípravné kurzy 
na přijímačky pro uchazeče

pro bakalářské studium 
s návazností na magisterské

3100+ studentů
jsme největší elektro 
fakulta v ČR

nejširší zaměření
od zvukařiny přes roboty, po řízení 
jaderné elektrárny

20. ledna 2023      9:00 h

10. února 2023      9:00 h

14. března 2023      online

http://www.fekt.vut.cz
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Nevíte, kterým směrem se ubrat, ale zajímají Vás zdánlivě odlišná témata jako ekonomika, marketing 
a digitalizace? Pak si pro Vaše příští studium vyberte program Ekonomika podniku.

Ať už se podnikání teprve rozjíždí, nebo je v plném běhu, je zapotřebí umět si vše správně zhodnotit 
a spočítat. Nestačí k tomu jenom znát informace z oblasti účetnictví, daní, financí a práva. Je nutné 
je správně propojit a aplikovat v praxi. A právě to Vás naučí program Účetnictví a daně.

Mezi jednotlivými komponenty a hotovým produktem jsou právě dobře nastavené firemní procesy. A to je 
přesně to, co se na programu procesní management naučíte – ovládnout celý hodnototvorný řetězec 
tak, aby se produkt v� konečném důsledku dostal k� zákazníkovi.

Chcete vstoupit do světa managementu a IT? Toto spojení, dostatek praxe, reálné zkušenosti s projekty 
v českých i zahraničních firmách vám zajistí uplatnění na dnešním i budoucím trhu práce. Přijďte 
studovat profesní studijní program Manažerská informatika.

Podnikání se nedá naučit jen z učebnice a rozjet vlastní byznys hned po střední může dát hodně zabrat. 
Na ESBD rozbíháme reálné projekty v bezpečném prostředí naší fakulty a učíme se v týmu, na který 
se můžeme spolehnout.

NABÍDKA BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ

Účetnictví a daně

Procesní management

Ekonomika podniku

Manažerská informatika

Entrepreneurship and Small Business Development

Na všechny bakalářské studijní programy lze na naší fakultě navázat v magisterském studiu.

PŘIDEJ SE K NÁM, PROTOŽE U NÁS MŮŽEŠ...

WWW.STUDUJFP.CZ

PRAXE
v rámci studia probíhá i praxe, mimo

to mohou studenti podnikat a mít tak

po škole náskok

na bakalářské studijní programy

je možné se dostat mj. na základě

výsledku SCIO testů

BEZ PŘIJÍMAČEK

STUDIUM V ZAHRANIČÍ
studenti mohou vycestovat na více

než 90 partnerských zahraničních

univerzit

koleje, menzy i sportovní areál

se nacházejí na dosah od 

naší fakulty

…pracovat na reálných projektech, rozjet vlastní business, propojit informatiku s ekonomikou, získat praxi v mezinárodním týmu, 

pochopit ekonomické souvislosti dnešní doby, a spoustu dalšího.
Fakulta podnikatelská je od roku 1992 jednou z osmi fakult VUT v Brně, díky čemuž mohou její studenti již 30 let využívat výborného 

zázemí prestižní a mezinárodně uznávané univerzity.  Její studenti se s výbornými výsledky účastní různých mezinárodních soutěží.

KAMPUS

12. ledna 2023 a 16. února 2023*
*sledujte aktuální opatření a upřesnění na našem webu

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Termín pro podání přihlášek
je do 31. 3. 2023

http://www.fekt.vut.cz
http://www.studujfp.cz
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Tady můžeš.
Den otevřených dveří

Studuj chemii na VUT.

9. února 2023

Pro středoškoláky i širokou veřejnost

Informace o přijímacím řízení
Prezentace možností studia a uplatnění v praxi
Neformální diskuze se současnými studenty
Exkurze do výukových a výzkumných laboratoří

Den chemie
Prezentace firem, pracovní příležitosti
Možnosti brigád, stáží a praxí, trainee programů a další 
spolupráce s aplikační sférou

Vydělej si snadno pár stovek
Určitě máš někde v počítači zápisky ze školy. Na portálu studentino.cz máme akci 
pro každého, kdo na portál nahraje nové kvalitní studijní materiály. 

Do 31. 1. 2023 za každý 
materiál nabízíme 4 Kč  
a za registraci navíc 50 Kč.

Takže když nahraješ a zařadíš 
třeba 70 materiálů ze školy, 
máš u nás 330 Kč!

Na studentino.cz zjistíš,  
jak na to!

http://www.fch.vut.cz
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BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY A SPECIALIZACE

Aplikovaná fyzika a fyzikální inženýrství 
Geomatika 
Informační systémy 
Informatika 
Výpočetní technika 
Automatické řízení a robotika
Umělá inteligence a automatizace
Matematika a finanční studia
Matematika a její aplikace 
Počítačové modelování v mechanice 
Stavební inženýrství - pozemní stavby

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD
ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

STUDIUM PRO BUDOUCNOST

Přihlášku do bakalářských studijních programů lze podávat do 30. 4. 2023.
Den otevřených dveří se uskuteční 1. 2. 2023.

http://fav.zcu.cz
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VYSOKÁ ŠKOLA HUMANITAS FAKULTA SPOLEČENSKÝCH STUDIÍ

 a Smetanova 266
  755 01 Vsetín
 v +420 605 292 877
  +420 733 120 084
 a info@huni.cz
 O www.huni.cz
	X 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 vý-
zkumných 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 samosprá-
vy, 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.

Doporučujeme návštěvu akcí, které školy pro 
uchazeče pořádají - jejich orientační přehled najdete 
na str. 8. Většina škol umožňuje návštěvy pravidelně 
nebo po předchozí domluvě.

Kam po maturitě:
na soukromou vysokou školu

PRIGO Vysoká škola

 a Vítězslava Nezvala 801/1
  736 01 Havířov
 a Mojmírovců 1002/42
  709 00 Ostrava
 v +420 800 800 404
 a vs@prigo.cz
 O www.prigo.cz

Vysoká škola PRIGO poskytuje ekonomické 
vzdělání v  bakalářských (Bc.) a navazujících 
magisterských (Ing.) studijních programech
•  Ekonomika a management
•  Manažerská ekonomie
•  Hospodářská politika a správa 
•  Studium ZDARMA a každý student obdrží iPad
•  Stipendium až 270 000 Kč za 5 let 
•  Studium v českém a anglickém jazyce
•  Spolupracujeme s univerzitami po celém světě
•  Zahraniční mobility v rámci programu ERASMUS+ 
•  Competences for Master’s Degree – příprava na magisterské studium v zahraničí. V průběhu 

bakalářského studia (Bc.) vás připravíme pro přijímací zkoušky a studium v magisterských studijních 
programech na prestižních zahraničních univerzitách. 

Vysoká škola PRIGO nabízí další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP): Učitelství pro 2. stupeň 
základní školy a střední školu, Učitelství pro 1. stupeň základní školy, Učitelství pro mateřskou školu, 
Studium pedagogiky, Speciální pedagog, Studium pro ředitele škol a školských zařízení.
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Hospodářská politika a správa ZDARMA www.prigo.czEkonomika a management ZDARMA www.prigo.cz

Studujte tam, kde je na vás studium vidět 
Přivřete oči a představte si sami sebe v budoucím světě. Jaká v něm bude vaše role, co budete 
umět a budou vám tyto znalosti v rychle se vyvíjejícím světě k něčemu? Do čeho se tedy po 
maturitě pustit, aby to mělo pro vaše uplatnění opravdový smysl. Podívejte se kolem sebe a 
možná zahlédnete školu, která se právě v těchto dnech stává jednou z největších soukromých 
univerzit v České republice. Ano, mluvíme o Panevropské univerzitě, ve které se spojily dvě 
silné vysoké školy - Vysoká škola obchodní v Praze a Vysoká škola podnikání a práva. Jejím 
klíčovým přívlastkem je označení profesní univerzita, místo, kde se starají především o odpovědi 
na otázku, kterou jsme si položili na začátku, jaké bude vaše praktické uplatnění v budoucnosti. 
Každý z nás má svůj vlastní potenciál pro rychle běžící měnící se svět, jehož jsme součástí. Škola 
představuje takový kouzelný žebřík, který dovolí každému, aby vystoupal trochu výš a rozhlédl 
se kolem sebe v okamžiku, kdy skutečně může zahlédnout svoji vlastní, konkrétní životní cestu.
Informace o studijních programech 
FAKULTA: Vysoká škola podnikání a práva
Bakalářské studium (Bc.):
Podnikání a management    - www.fajnpodnikani.cz 
Obchodní a marketingový management  - www.obchodnimanagement.cz 
Finanční řízení     - www.senzaucetnictvi.cz 
Účetnictví, Daně, Controlling   - www.senzaucetnictvi.cz 
Právo v aplikační praxi    - www.bezvapravo.cz 
Marketingové komunikace   - www.bozskyobor.cz 
Bezpečnostní studia    - www.vysokabezpecnost.cz 

FAKULTA: Vysoká škola obchodní
Bakalářské studium (Bc.):
Cestovní ruch a turismus -  www.cestovanijecool.cz 
Provoz a řízení letecké dopravy   -   www.tadyjsemkapitan.cz
Letový provoz  -  www.zijuvoblacich.cz  
Provoz a řízení letecké dopravy – Bezpilotní letecké systémy - drony  
 -  www.dronmaster.cz 
Lokální a globální ekonomika  -  www.ma-vlast.cz 
Digitální ekonomika a společnost  -  www.studuj4-0.cz 
Řízení lidských zdrojů  -  www.superleader.cz
Navazující magisterské studium (Ing:) 
Ekonomika a řízení služeb – Cestovní ruch
Ekonomika a řízení služeb – Digitální ekonomika
Provoz a řízení letecké dopravy – Management leteckých podniků
Profesně orientované studium (MBA):
Digitální makléř s MBA (Bc. + MBA)
Průvodce v cestovním ruchu s MBA (Bc. + MBA)
MBA REALITY (MBA)
Termíny dnů otevřených dveří v roce 2023 v Praze a Ostravě: 
11. 1., 25. 1., 8. 2., 22. 2., 15. 3., 17. 5., 14. 6., 30. 8. a 13. 9. 2023 
vždy od 16.00 hod. v Praze na Spálené ul. 76/14 a v Ostravě na 
Michálkovické ul. 1810/181.
Nevyhovují vám navržené termíny? 
Zavolejte nám na bezplatnou linku 810 888 500 a domluvte si u nás 
termín individuální návštěvy. 
Pro další instrukce navštivte stránky univerzity:  
www.peuni.cz 
Zamávejte současnému světu a usmějte se na ten, který právě 
teď letí přímo k vám.  
STUDUJTE PROFESNÍ UNIVERZITU.

 a Spálená 76/14
  110 00 Praha 1 – Nové  
  Město
 v 800 555 808
 a info@peuni.cz,  
  fakultavso@peuni.cz,  
  fakultavspp@peuni.cz
 O www.peuni.cz

 a PRAHA:  
  Spálená 76/14 
  110 00 Praha 1 – Nové  
  Město

 a OSTRAVA:  
  Michálkovická 1810  
  710 00 Ostrava – Slezská  
  Ostrava

Panevropská univerzita, a.s.

Navazující magisterské studium (Ing: a Mgr.) 
Podnikání a management
Marketingové komunikace
Obchodněprávní studia

Doktorské studium (Ph.D.): 
Podnikání a management 

Profesně orientované studium (MBA):
Profesionální MBA pro manažery a podnikatele
Management velení

http://www.peuni.cz


http://www.unyp.cz
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Studijní programy
Americké bakalářské programy
ve spolupráci se State University
of New York, Empire State College.
Akreditace: Middle States Commission 
on Higher Education (USA), MŠMT (ČR)
•  Obchodní administrativa (dvojí diplom)
•  Komunikace a média (dvojí diplom)
– Public Relations
– Media marketing
– Multimediální žurnalistika
• Mezinárodní vztahy (dvojí diplom)
– Diplomacie & mezinárodní právo
– Studium konfliktů a bezpečnosti
– Globální správa a vládnutí
•  Psychologie (dvojí diplom)
•  Informační technologie
•  Anglický jazyk a literatura
•  Vývoj dítěte
•  Politologie
•  Umění digitálních médií 

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

MBA programy
Akreditace: IACBE (USA), CAMBAS (ČR)
• Management
• Marketing
• Finance
• Podnikání
• Global Business Services
•  Kurz Coaching and Mentoring  

(akreditace EMCC)

Magisterské programy
Akreditace: MŠMT
• Psychologie (titul Mgr.)

Ph.D. program
v koordinaci s University of Bolton
• Ph.D. na základě výzkumu

Akreditace a členství
Programy UNYP jsou akreditovány:
•  MŠMT – Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy ČR
•  IACBE – Mezinárodním shromážděním 

kolegia pro obchodní vzdělávání 
(International Accreditation Council for 
Business Education)

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

• CAMBAS – Českou asociací MBA škol
•  EFMD Global  – European Foundation 

for Management Development

University of New York in Prague

University of New York in Prague (UNYP)
je přední a největší soukromá vysoká škola v České republice, která nabízí studium 
v anglickém jazyce. UNYP nabízí prestižní, akreditované studijní programy ve spo-
lupráci 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 (double degree) – americký bakalářský titul ze State University 
of New York, Empire State College a evropský titul z UNYP.

Mezinárodní charakter
Akademické i odborné zázemí na UNYPu zajišťuje více než 125 lektorů ze Spojených 
států, Velké Británie a dalších více než 30 zemí světa. Mezinárodně uznávaní a 
zkušení pedagogové k výuce přistupují moderním způsobem, studenty podporují 
v kritickém a analytickém myšlení a co nejaktivnější participaci na výuce. Snaží 
se studentům pomáhat hledat a používat kreativní a inovativní přístupy k řešení 
problémů a připravit je na úspěšnou kariéru na stále rychleji se měnícím pracovním 
trhu 21. století. V současné době na UNYPu studuje přibližně 800 studentů z více 
než 60 zemí světa, kteří na škole spoluvytváří unikátní multikulturní atmosféru. 
Různorodé studijní prostředí odráží komplexitu dnešní doby a dělá z UNYPu jednu 
z nejzajímavějších vzdělávacích institucí v ČR.

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
• Kariérní poradenství
•  Nový moderní kampus v centru Prahy
• Technické vybavení na vysoké úrovni
•  Vzrušující studentský život a sportovní vyžití

 a Londýnská 41
  120 00 Praha 2
 v +420 224 221 261
 a admissions@unyp.cz
 O www.unyp.cz

w
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http://www.unyp.cz


Když chcete
od studia víc
než ostatní
P R A H A   |   B R N O   |   B R A T I S L A V A

www.newton.university
V Y S O K Á  Š K O L A  B U S I N E S S U  P R O  Ž I V O T

http://www.newton.university
http://www.newton.university
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Stipendium až 237 000 Kč za 5 let www.prigo.cz

POLITOLOGIE
EKONOMIE
BEZPEČNOST

MANAGEMENT

PRÁVO
BAKALÁŘSKÉ  A  NAVAZUJÍCÍ
MAGISTERSKÉ  STUDIUM 

/ v prezenční i v kombinované formě /

Praha / Český Krumlov
www.cevroinstitut.cz 

Vysoká škola,
kam se budete

těšit!
Přihláška
ke studiu 

ZDARMA

studijni@vsci.cz
tel.: +420 221 506 706-7         

EARN BRITISH & CZECH 
DEGREES IN PRAGUE!

www.pcu.cz                      +420 222 101 020                     info@praguecityuniversity.cz

Apply now and start  
February or September!

http://www.pcu.cz
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 Chytrá škola iPad zdarma www.prigo.cz

Studujte Finanční management
  doc. Ing. Irena Jindřichovská, CSc. 
vedoucí katedry finančního managementu

www.mup.cz

NOVĚ TAKÉ V KOMBINOVANÉ FORMĚ

http://www.adi.cz
http://www.mup.cz
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Manažerská ekonomie ZDARMA www.prigo.cz Chytrá škola iPad zdarma www.prigo.cz

Vysoká škola zdravotnická se více než 15 let specializuje na bakalářské vysokoškolské studium 
zdravotnických nelékařských programů. 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 programů 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 programů:

Proč studovat na Vysoké škole zdravotnické?

•  100 % garance uplatnění na trhu práce 
•  individuální přístup ke studentům
•  propojení teoretické výuky s odbornou praxí
•  získávání profesních kvalifikací již v průběhu 

studia
•  výuka zajišťována renomovanými specialisty

Den otevřených dveří

7. února 2023

Přijímací řízení: 

1. kolo   6. června 2023 (podání přihlášek do 30. dubna 2023)
2. kolo   5. září 2023 (podání přihlášek do 27. srpna 2023)

 a Duškova 7   
  150 00 Praha 5
 v +420 210 082 418
 m +420 257 316 787
 a info@vszdrav.cz
 O www.vszdrav.cz
	X vszdrav

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.

•  Fyzioterapie (prezenční)
•  Porodní asistence (prezenční)

•  Všeobecné ošetřovatelství (prezenční, kombinované)
•  Zdravotnické záchranářství (prezenční, kombinované)

Komunikace

Design
Motion
& Copy

vskk.cz

Jedna škola,
stovky příležitostí
v kreativním 
průmyslu

Dny otevřených dveří: 
26. 1., 23. 2., 23. 3., 20. 4., 
8. 6., 7. 9. 2023

VYSOKÁ
ŠKOLA
KREATIVNÍ
KOMUNIKACE

VYSOKÁ
ŠKOLA
KREATIVNÍ
KOMUNIKACE

Marketing

http://www.vskk.cz
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Veškeré informace získáte na www.prigo.cz.

Vyšší odborná škola ČUS, s. r. o.

•  Denní a kombinovaná forma vzdělání
•  Stipendijní programy
•  Individuální studijní plán
•  Projekt První kariéra
•  Projekt Aktivní rodič
•  Trenérské vzdělávání
•  Návaznost na VŠFS – titul Bc.

 a Zátopkova 100/2
  160 17 Praha 6
 v +420 233 017 315
  +420 734 358 231
 a vos.study@cuscz.cz
  szabo@cuscz.cz
 O www.vos-cus.cz
	X voscus
	[ voscus

„Studuj pod křídly největší  
sportovní organizace v ČR“ obor MANAGEMENT SPORTU

3 letý obor s titulem DiS. 

Stipendia - sportovní,
sociální a prospěchová

Individuální studijní plán

Projekt První kariéra pro
profesionální sportovce

Rodinné zázemí
a osobní přístup

Zátopkova 100/2, Praha 6

www.vos-cus.cz
VOSCUS voscus

Management sportu

obor MANAGEMENT SPORTU

3 letý obor s titulem DiS. 

Stipendia - sportovní,
sociální a prospěchová

Individuální studijní plán

Projekt První kariéra pro
profesionální sportovce

Rodinné zázemí
a osobní přístup

Zátopkova 100/2, Praha 6

www.vos-cus.cz
VOSCUS voscus

Kam po maturitě:
 na vyšší odbornou školu

Předškolní a mimoškolní pedagogika www.prigo.cz

PRIGO Vyšší odborná škola

•  Předškolní a mimoškolní pedagogika 
(Ostrava, Olomouc, Praha, Plzeň, 
Havířov, Šumperk, Bruntál, Nový Jičín)

•  Veterinářství (Ostrava, Olomouc, Praha, 
Plzeň)

•  Diplomovaná všeobecná sestra (Havířov)
•  Diplomovaná dětská sestra (Havířov)
•  Diplomovaný farmaceutický asistent 

(Ostrava)
•  Kybernetická bezpečnost (Ostrava, Praha)
•  Sociální práce (Olomouc, Praha, Plzeň)
•  Obecně právní činnost (Ostrava)

Vyšší odborná škola PRIGO
poskytuje vzdělání v oborech

•  Denní i kombinovaná 
forma studia

•  Titul DiS.
•  Praxe
•  Erasmus+
•  Každý student 

oboru Diplomovaná 

všeobecná  
a Diplomovaná dětská 
sestra obdrží iPad 
zdarma!

•  Možnost pokračování 
studia na sesterské 
vysoké škole

 a Mojmírovců 1002/42
  709 00 Ostrava
 a Blažejské nám. 9/84
  779 00 Olomouc
 a U Borského parku 2887/27
  301 00 Plzeň 3
 a Myslíkova 1998/30
  120 00 Praha 2

 a nám. T. G. Masaryka 788
  390 02 Tábor
 v +420 398 998 832
 a info@szestabor.cz
 O www.szestabor.cz

Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola,
Tábor, Náměstí T. G. Masaryka 788

Vzdělávací program: PÉČE O KRAJINU

Zaměření:  
•  Pozemkové úpravy a ekologie krajiny
•  Zemědělské technologie a stavby v krajině
•  Pozemkové úpravy a zemědělské technologie

Vybrané studijní předměty: Ochrana životního 
prostředí, Ekologie, Pozemkové úpravy, Pedologie, 
Geodézie, Biotechnologie, Projektování na počítači 
– CAD, Geografické informační systémy, Dendrolo-
gie, Vodní plochy v krajině, Odborná praxe.

Navštiv nás a rozhodni se správně.  
DiS. – budoucnost jsi ty.

 a Tyršova 34
  746 95 Opava
 v +420 736 242 273
 a vos@sshsopava.cz
 O www.sshsopava.cz

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná
škola, Opava, příspěvková organizace

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY:
•  65-42-N/04 ŘÍZENÍ HOTELOVÉHO  

PROVOZU — denní forma vzdělávání, 3 roky
•  65-43-N/02 ROZVOJ A ŘÍZENÍ REGIONÁLNÍ 

TURISTIKY — denní forma vzdělávání, 3 roky
Po úspěšně složeném absolutoriu získají absol-
venti neakademický titul diplomovaný specialista, 
užívaný za jménem ve zkratce ‚DiS.‘.
Připravujeme studenty na výkon náročných 
povolání v oblasti cestovního ruchu a hotelnictví. 
Studenti získají znalosti o fungování tržní ekonomi-
ky a jednotlivých ekonomických subjektů, zvládnou 
problematiku právních vztahů v rozsahu daném 
vzdělávacím programem, poznají podstatu a způ-
sob využívání informačních systémů a technologií.



Předškolní a mimoškolní pedagogika www.prigo.cz

http://www.farmarskaskola.cz
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...sociální pracovník, 
sociální pracovník ve veřejné 

správě, asistent pedagoga, 
interkulturní pracovník, komunitní 

pracovník, casemanager               
pro sociální služby...

Sociální 
práce

Sociální
pedagogika

3 rokykombinovanédenní

diplomovaný 

specialista

Jahodová 2800/44
Praha 10

www.vossp.cz

Vaše vstupenka do profese...

Veterinářství www.prigo.cz Diplomovaná všeobecná sestra www.prigo.cz

http://akademiemichael.cz
http://www.pajdak.cz
http://www.vossp.cz
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Škola s tradicí, která jako jediná jako jediná v ČR nabízí vzdělávání ve všech technických 
zdravotnických oborech.

 a Merhautova 590/15
  613 00 Brno
 v +420 545 576 263
 a infomerhautova 
  @szsbrno.cz
 O  www.szsbrno.cz
	X @szsbrno

•  Diplomovaná dentální hygienistka
•  Diplomovaný farmaceutický asistent
•  Diplomovaný nutriční terapeut

•  Diplomovaný oční optik
•  Diplomovaný zdravotní laborant
•  Diplomovaný zubní technik

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, 
Merhautova, příspěvková organizace

Proč právě my?
•  atraktivní obory, jejichž absolventi jsou velmi žádaní na trhu práce
•  nadstandardní hodinové dotace odborné praxe na pracovištích budoucích zaměstnavatelů
•  možnost praxe v zahraničí v rámci programu Erasmus+
•  nabídky stipendií
Délka studia: 3 roky
Forma studia: denní i kombinovaná
Titul: Diplomovaný specialista
Den otevřených dveří: 7. února 2023
Termín podání přihlášky: 31. května 2023

Vyšší odborná škola Brno

 a Kotlářská 9
  611 53 Brno
 v  +420 518 632 415
 n Ing. Lucie Semerádová, Ph.D.
 a semeradova@oabrno.cz
 O www.oabrno.cz

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY: 
EKONOMICKO-PRÁVNÍ ČINNOST, 68-41-N/03
denní studium (3 roky), dálkové studium (3 roky)

Termín odevzdání přihlášek: 1. kolo: 31. 5. 2023.

Přijímáme bez přijímacích zkoušek, za podání přihlášky se neplatí poplatek. 
Po absolvování možnost zkráceného bakalářského studia na Mendelově univerzitě v Brně 
a Vysoké škole Sting, o. p. s..

SOCIÁLNÍ PRÁCE, 75-32-N/01
denní studium (3 roky), dálkové studium (3 roky)

Termín odevzdání přihlášek: 1. kolo: 31. 5. 2023.

Přijímáme bez přijímacích zkoušek, za podání přihlášky se neplatí poplatek.

 a Palachova 35
  400 01 Ústí nad Labem
 v +420 474 778 110
 a studodd@szsvzs.cz
 O www.szsvzs.cz

Obory vzdělávání od 1. 9. 2023 – pro absolventy SŠ s maturitou

TŘÍLETÉ VZDĚLÁVÁNÍ UKONČENÉ ABSOLUTORIEM
•  Diplomovaná dentální hygienistka – denní, kombinovaná
•  Diplomovaný farmaceutický asistent – denní
•  Diplomovaný zdravotní laborant – kombinovaná
•  Diplomovaný zubní technik – denní
•  Diplomovaná dětská sestra – kombinovaná

TŘÍ A PŮL LETÉ KOMBINOVANÉ 
VZDĚLÁVÁNÍ
•  Diplomovaná všeobecná sestra

Termín podání přihlášek:

1. termín – do 31. května 2023
2. termín – do 9. srpna 2023

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

Diplomovaná všeobecná sestra www.prigo.cz
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Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola

 a 5. května 51
  140 00 Praha 4
 v +420 244 105 001
 m +420 244 105 043
 a sekretariat@ 
  szs5kvetna.cz
  studijni@szs5kvetna.cz
 O www.zdravotnicka 
  skola5kvetna.cz

Obory studia pro školní rok 2023/2024:
•  Diplomovaný nutriční terapeut – denní forma vzdělávání – délka studia 

3 roky
•  Diplomovaná všeobecná sestra – denní forma vzdělávání – délka studia 

3 roky, kombinovaná forma vzdělávání – délka studia 3,5 roku
•  Diplomovaná dětská sestra – denní forma vzdělávání – délka studia 3 roky

Aktuální informace sledujte na webových stránkách školy.

Studium je zakončeno absolutoriem.

Školné: 3.000,- Kč/rok ve dvou splátkách.

Den otevřených dveří: 22. 3. 2023 od 16.00 do 18.00 hod.

Vyšší odborná škola – Akademická aliance

 a Michálkovická 1810/181
  710 00 Ostrava – Slezská  
  Ostrava
 v +420 595 228 161
  +420 595 228 162
  +420 721 313 090
 a sekretariat@svosp.cz
 O www.svosp.cz

Studijní obor 
ŘÍZENÍ MALÉHO  
A STŘEDNÍHO PODNIKU
•  Prakticky zaměřené studium bez matematiky
•  Souvislá čtyřměsíční odborná praxe ve vybra-

ných firmách
•  Kvalitní příprava pro trh práce a další  vzdělávání 

na vysoké škole
•  Denní i dálková forma
•  První rok studia bez školného
•  Ve spolupráci s Panevropskou univerzitou, fakultou VŠPP, možnost získání dvou titulů 

DiS. a Bc. zkráceně již za 5 let.
•  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

Diplomovaná dětská sestra www.prigo.cz

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň

 a Koterovská 85
  326 00 Plzeň
 v +420 377 418 111 
 m +420 377 418 013
 a vos@spseplzen.cz
 O vos.spseplzen.cz

Obory studia  
pro školní rok 
2023/24:
•  Provoz 

a ekonomika 
dopravy

•  Marketing
•  Informatika ve 

firemní praxi
•  Správce 

počítačových sítí 
pro malé a střední 
organizace

•  Internet věcí

•  Studium je zakončeno 
absolutoriem, titul DiS

•  Denní forma studia

•  Velký podíl praxe, spolupráce 
s nejlepšími firmami

•  Flexibilita, skvělé uplatnění

•  Školné 3.000,- Kč na rok  
ve dvou splátkách

•  Informační den VOŠ  
23. 3. 2023 od 14 do 17 hodin

Sejdeme se v prváku!

http://vos.spseplzen.cz
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Diplomovaná dětská sestra www.prigo.cz

Vyšší odborná škola restaurátorská v Písku

 a Karlova 111
  397 01 Písek
 v +420 382 212 819
 a skola@vosr.cz
 O www.vosr.cz

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

•  Vysoce kvalifikovaní pedagogové, držitelé restaurátorských licencí MK ČR.

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

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

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

AGEL Střední zdravotnická škola  
a Vyšší odborná škola zdravotnická s.r.o. 

DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA 
•  studuj v Ostravě, Českém Těšíně nebo Přerově
•  53-41-N/1 Diplomovaná všeobecná sestra
•  nabízíme tříleté denní nebo tříapůlleté  

kombinované studium 
•  termín podání přihlášky do 31. 5. 2023
PROČ STUDOVAT U NÁS?
•  jistota zaměstnání po dokončení studia  

i v jeho průběhu
•  rozsáhlý stipendijní program s kratší dobou 

závazku než u jiných programů na trhu
•  nadstandardní praxe v rozsáhlé síti 

zdravotnických zařízení skupiny AGEL
• nová škola s moderní technikou 
• výše školného 2 000 Kč / půl rok 

STIPENDIJNÍ PROGRAM 

• pro denní i kombinovanou formu studia
• délka závazku 3 roky 
• výše stipendia od 4 500 Kč

 a Antošovická 107/55
  711 00 Ostrava-Koblov
 a Slovenská 1911/1
  737 01 Český Těšín
 a náměstí Přerovského  
  povstání 2804/2
  750 02 Přerov
 v +420 720 967 901
 a info@szs.agel.cz
 O szs.agel.cz 
	X @zdravkaAGEL

Diplomovaný farmaceutický asistent www.prigo.cz

Vyšší odborná škola a střední škola Boskovice, příspěvková organizace

 a Hybešova 53
  680 01 Boskovice
 v +420 511 123 101
 a skola@vassboskovice.cz
 O www.vosass.boskovice.cz

Vyšší odborné studium 
— denní forma
63-41-N/18 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ
se zaměřeními:  Finanční řízení a zdaňování
   Ekonomika nemovitého majetku
63-43-N/13 FINANČNICTVÍ A BANKOVNICTVÍ 
65-43-N/01 CESTOVNÍ RUCH 
53-41-N/11 DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ  
   SESTRA
43-31-N/01 FYZIOTERAPIE ZVÍŘAT

Svým pojetím a moderním zázemím splňuje požadavky kladené na absolventy tohoto typu 
studia, umožňuje jim uplatnit se na trhu pracovních sil u nás i v ostatních zemích EU.

Přihlášky: do 31. 5. 2023 Přijímací řízení: bez přijímacích zkoušek
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Kybernetická bezpečnost www.prigo.cz

Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola Benešov

 a Mendelova 131
  256 01 Benešov
 v +420 317 723 571
 a info@zemsbn.cz
 O www.zemsbn.cz
	X zemsbn
	[ zemedelka_benesov

VETERINÁRNÍ ASISTENT – tříleté denní studium, 
jediné v ČR
ZEMĚDĚLSKÉ PODNIKÁNÍ – tříleté denní studium

Proč k nám?

•  Nabízíme v ČR unikátní studijní obory
•  Máme individuální přístup ke každému 

studentovi
•  Vysíláme studenty na půlroční zahraniční stáž 

v rámci programu Erasmus +
•  Dáváme možnost získat certifikaci z odborných 

kurzů již během studia
•  Školné jen 4000,- Kč ročně
•  Titul DiS. – Diplomovaný specialista

Důležité termíny:

•  Dny otevřených dveří — 4. 5. | 15. 6. | 14. 9. 2023
•  Přihlášky ke studiu nejpozději do 31. 10. 2023 Veškeré informace získáte na www.zemsbn.cz

Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, příspěvková organizace

 a Kounicova 684/16
  602 00 Brno
 v +420 542 213 971
 a info@voszbrno.cz
 O www.voszbrno.cz

Na chvíli se zastavte a zkuste odpovědět na několik otázek: 

1) Baví Vás práce s lidmi?  
2) Zajímá Vás svět zdraví i nemocí?  
3) Chtěli byste umět poskytnout profesionálně první pomoc? 
4) Jste komunikativní a trpěliví? 
5) Pracujete rádi v týmu? 
6) Dokážete se samostatně rozhodovat a nést odpovědnost?

Odpověděli jste aspoň na tři otázky ANO? Pak zvažte studium 
zdravotnického oboru.

Nabízíme v denní i kombinované formě studium programů 
Diplomovaná všeobecná sestra  
a Diplomovaná dětská sestra.

Studium je svou organizací blízké vysokoškolskému, absolvent 
získává titul "diplomovaný specialista" (DiS).

Po absolutoriu máte zaručené uplatnění v oborech s budoucností 
a dobrým finančním ohodnocením.

Den otevřených dveří 16. 1. 2023; přihlášku podat do 31. 5. 2023

 a Novovysočanská 280/48
  190 00 Praha 9
 v +420 241 080 311
 a sekretariat@vosis.cz
 O www.vosis.cz

Studiem na naší VOŠ získáte stovky hodin odborné praxe ve významných podnicích 
a společnostech. Odborná praxe může také probíhat v rámci odborných stáží v zahraničí.  
Je kladen důraz na kvalitní jazykové vzdělání.

Informační management (72-41-N/01)  
Informační média a služby (72-41-N/03)
Interaktivní grafika a vizualizace (26-47-N/20)
Přenosové a síťové technologie (26-47-N/09) 
Zabezpečovací technika a bezpečnostní 
technologie (26-47-N/17)  

Typ studia: Denní 

Školné je 2.500 Kč nebo 3.000 Kč dle 
vzdělávacího programu.

Přihlášky: 1. kolo do 31. 5. 2023

Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola  
elektrotechniky, multimedií a informatiky

Sociální práce www.prigo.cz
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www.studujcaritas.cz
přihlášky do 30. dubna

Chcete umět řešit malé 
i velké pohromy?

• 1 studium, 2 tituly - ve spolupráci s CMTF UP
• až 720 hodin praxe v ČR i zahraničí
• důraz na osobní rozvoj a kvalitu
• individuální přístup a přátelská atmosféra

Studujte Sociální práci nebo Sociální
a humanitární práci na Caritas VOŠ 
sociální v Olomouci.

DiS. + Bc.

 a Resslova 440
  387 01 Volyně
 v +420 383 372 817
  +420 383 457 010
 a skola@volyne.cz
 O www.vos.volyne.cz

Vyšší odborná škola
a Střední průmyslová škola, Volyně

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

 a Ledecká 35
  323 21 Plzeň
 v +420 377 534 450
 a info@vosplzen.cz
 O www.vosplzen.cz

Denní studium:
•  Cestovní ruch
•  Diplomovaný zubní technik
•  Management sportovních aktivit

Kombinované studium:
•  Diplomovaná dentální hygienistka

Denní a kombinované studium:
•  Bezpečnost obyvatelstva
•  Diplomovaný oční optik
•  Sociální práce
•  Systémový administrátor IT
•  Veřejná správa

Bližší informace na www.vosplzen.cz

 a Přemysla  
  Otakara II. 938
  286 14 Čáslav
 v +420 327 312 611
  +420 739 053 610
 a sekretar 
  @sps-caslav.cz
 O www.sps-caslav.cz

Studijní obor:
VÝROBNÍ A ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY PODNIKU 
zaměření oboru:
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
Škola poskytuje služby vlastní jídelny, domova  
mládeže a školní knihovny.
Dny otevřených dveří: 14. 3. a 18. 4. 2023  
— 14:00 — 16:30 hod.

Vyšší odborná škola Čáslav / VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

Vzdělávací programy:
TVORBA NÁBYTKU A DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE
denní forma 3 roky
Zaměření po prvním roce společného studia:
1. Tvorba nábytku a navrhování interiérů
2. Dřevěné konstrukce a dřevostavby
Možnost souběžného externě distančního studia ba-
kalářských 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 2023,
2. kolo – 15. srpna 2023

Vyšší odborná škola potravinářská, Kroměříž

 a Štěchovice 4176
  767 01 Kroměříž
 n Kontaktní osoba
  Mgr. Ing. Michal 
  Pospíšil
 v +420 573 334 936
  +420 573 334 936
 O www.potravinarska 
  -skola.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
Ubytování a stravování je smluvně zajištěno pro 
všechny studenty. Prohlídka školy je možná kdykoliv 
po předchozí telefonické domluvě. Nabízíme také 
akreditované kurzy a zkoušky profesních kvalifikací 
Sýrař a Mlékař.

Sociální práce www.prigo.cz

 a Riegrova 1403
  508 01 Hořice
 v +420 493 623 021
 a info@gozhorice.cz
 O www.zaghorice.cz

Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice – střední
škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace

VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
Denní studium — tříleté

•  Studium ukončeno absolutoriem,  
profesní titul, DiS.

•  Bez přijímacích zkoušek
•  4 měsíce odborné praxe během studia
•  Vyučování formou projektů
•  Pravidelné exkurze

Osobní návštěvu lze sjednat  
na uvedených kontaktech.

 a Salmovská 8
  120 00 Praha 2
 v +420 211 222 404
  +420 211 222 440
 a jabok@jabok.cz
 O www.jabok.cz

Jabok – Vyšší odborná škola sociálně pedagogická 
 a teologická

Vzdělávací program: obor Sociální pedagogika  
a teologie je realizován ve dvou zaměřeních:  
Sociální práce a Speciální pedagogika.
Délka studia: 3 roky (denní i kombinované)
Školné:  denní studium 8 800 Kč
  kombinované studium 13 000 Kč
Přihlášky: 
1. kolo 1. 2. – 21. 5. 2023, 2. kolo 12. 6. – 20. 8. 2023
Přijímací řízení: 
formou ústního pohovoru 
1. kolo 5. 6. – 9. 6. 2023, 2. kolo 28. 8. – 1. 9. 2023
Den otevřených dveří: 
8. 2. 2023 10 – 16 hod., 26. 4. 2023 10 – 16 hod.
Škola je známá svou přátelskou atmosférou, 
příjemným prostředím a kvalitním vzděláváním 
v oblasti sociální práce. Nabízí ubytování v areálu 
školy v centru Prahy.

http://studujcaritas.cz
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Vyšší odborná škola herecká, s. r. o.

 a Hadovitá 1023/7
  141 00 Praha 4
 v +420 241 482 422
  +420 603 836 149
 a vosherecka 
  @vosherecka.cz
 O www.vosherecka.cz
  www.pidivadlo.cz

 a Karoliny Světlé 135
  280 50 Kolín
 v +420 321 720 236
 a sekretariat 
  @zdravotka.cz
 O www.zdravotka.cz

Střední zdravotnická škola
a Vyšší odborná škola zdravotnická Kolín

POSKYTUJE VZDĚLÁVÁNÍ V OBORECH

DIPLOMOVANÝ FARMACEUTICKÝ  
ASISTENT 53-43-N/11 denní forma

DIPLOMOVANÁ DĚTSKÁ SESTRA  
53-41-N/51 denní forma

DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA 
53-41-N/11 kombinovaná forma

Tříleté studium, ukončené absolutoriem,  
absolvent získá titul DiS.

Poplatek: 3 000 Kč/rok

Škola poskytuje ubytování  
(1 000 Kč/měsíc)

 a sady Na Polabí 411
  276 01 Mělník
 v +420 315 636 111
  +420 602 232 333
 a skola@zas-me.cz
 O www.zas-me.cz

Česká zahradnická akademie Mělník
střední škola a vyšší odborná škola

Denní tříleté a dálkové čtyřleté studium

Vzdělávací program:

ZAHRADNÍ A KRAJINNÁ TVORBA 

Uplatnění: státní správa, podnikatelská 
sféra (okrasné školkařství, realizace 
sadových úprav a jejich údržba), 
obchod a poradenství, střední stupeň 
projektantské činnosti, školství

Přijímací řízení:
Kritéria: posouzení výsledku mat. zkoušky 
a pohovor o motivaci uchazeče ke studiu

 a Dřevnická 1788
  760 01 Zlín
 v +420 605 837 452
 a info@skolaumeni.cz
 O www.skolaumeni.cz

OBORY: UŽITÁ MALBA

SOCHAŘSKÁ TVORBA

GRAFICKÁ TVORBA

HUDEBNĚ DRAMATICKÉ UMĚNÍ

Forma: tříleté denní studium

Školné: 1000,- Kč/měsíc

Přihlášky přijímáme do 31. 5. 2023

Termín příjímacího řízení pro Hudebně  
dramatický obor 11. 6. 2023

Termín příjímacího řízení pro výtvarné  
obory: 12. 6. 2023

Zlínská soukromá vyšší odborná škola umění, o. p. s.

OBORY STUDIA:
•  82-47-N/01 HERECTVÍ A MODEROVÁNÍ
• 82-47-N/03 HERECTVÍ S LOUTKOU
Denní tříletá forma studia zakončená
absolutoriem, absolvent získá titul, DiS.
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ: 
Přijímací řízení se uskuteční 14. června 2023.
Více informací naleznete na www.vosherecka.cz, 
včetně termínů dnů otevřených dveří.
Talentová zkouška pro oba obory: 
Uchazeč si připraví: 2 monology dle vlastního vý-
běru, 2 básně, 2 písně (alespoň 1 lidová). Přijímací 
zkoušky prověří dispozice uchazečů v oblasti mlu-
veného projevu, hudebního sluchu a hlasu, pohybu, 
herectví a všeobecného kulturního přehledu.

Obecně právní činnost www.prigo.cz

 a Bezručova 1312/17
  360 01 Karlovy Vary
 v +420 354 224 180
 a info@voskv.cz
 O www.voskv.cz

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

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

65-43-N/01 CESTOVNÍ RUCH

Výuka: tři cizí jazyky (AJ a NJ úroveň A1, A2, B1, 
začátečnická NJ, 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. 2023

 a Srázná 21
  586 01 Jihlava
 v +420 737 119 250
 a info@svoss.cz
 O www.svoss.cz

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

denní 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 14.000,- 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 12. 5. 2023 na www.svoss.cz,
přijímáme později i do dalších kol.

GOODWILL – vyšší odborná škola, s. r. o.

 a Bruzovská 2589
  738 01 Frýdek-Místek
 v +420 727 875 121
  +420 607 090 885
 a vosgood@vos-goodwill.cz
  petrova@vos-goodwill.cz
 O www.vos-goodwill.cz
 X VOŠ GOODWILL
	[ VOŠ GOODWILL

Uděláme z vás profesionály v oborech:
•   Podnikání v cestovním ruchu
•   Animace v cestovním ruchu
•   Zahraniční obchod

Prakticky zaměřené tříleté studium v denní 
i kombinované formě zakončené titulem DiS.
Školné: 9 250 Kč za semestr. Bonus: jeden 
semestr zdarma.
Přihlášky do: 31. 10. 2023
Bez přijímacích zkoušek
Zahraniční stáže, přátelská atmosféra,  
skripta na míru, studentské akce.

 a Senovážné náměstí 12
  370 01 České Budějovice
 v +420 387 788 117
 a jjenickova@skolacrcb.cz
 O www.skolacrcb.cz

Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu,
České Budějovice

Nabízí pro absolventy středních škol studijní obor:

CESTOVNÍ RUCH 65-43-N/01
Délka studia: 3 roky (denní a dálkové)

Způsob ukončení: absolutorium (titul diplomovaný 
specialista v oboru) 
Na denní i dálkové studium přijímáme bez přijíma-
cích zkoušek.

Uzávěrka přihlášek: pro 1. kolo do 29. 5. 2023,  
pro 2. kolo 7. 8. 2023

Dny otevřených dveří: 12. 1. 2023 a 9. 2. 2023

Domov mládeže, školní jídelna

Roční školné: 4 000 Kč ve dvou splátkách

Možnost praxe v zahraničí.



69jazykoveskoly.comJazyky a ostatní studium

Stipendium až 237 000 Kč za 5 let www.prigo.czObecně právní činnost www.prigo.cz

Co musí splňovat pomaturitní jazykové studium, abyste 
získali status studenta:
•  Minimálně 4 vyučovací hodiny (délka 1 hodiny min. 45 minut) 

5 dní v týdnu pro 1 jazyk
•  Maximální počet studentů kurzu nebo společné hodiny je 18
•  Trvání po dobu celého školního roku (od září do konce 

června)
•  Jazyková škola musí mít akreditaci MŠMT
•  Studium musíte zahájit do konce kalendářního roku v roce, 

kdy jste vykonali první maturitní zkoušku nebo absolutorium 
v konzervatoři

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

Kam po maturitě:
na jazykové 
pomaturitní 
studium

www.akcent.cz

Pomaturitní 
studium  
angličtiny

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

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

 20 hodin angličtiny týdně

 zahrnuto ve vyhlášce MŠMT CR

  50% sleva z poplatku za druhou zkoušku  
v témže školním roce

  jsme zkouškovým centrem pro cambridgeské 

 

zkoušky

2023
2024

CAMBRIDGESKÁZKOUŠKAV CENĚ KURZU

BOHEMIA INSTITUT
... škola pro život... SPECIALISTA NA POMATURITNÍ JAZYKOVÉ STUDIUM

Prožijte báječný a přitom užitečný studijní rok po střední škole!
Jazykové dovednosti jsou nejvíce podceňovaným klíčem k úspěchu. Naučit se cizí jazyk je snazší než si mys-
líte, pokud se zapojíte do kurzu pod vedením kvalitních, profesionálních a motivujících českých i zahraničních 
lektorů, s kterými vás bude výuka bavit. Právě takoví se vás ujmou v jazykové škole BOHEMIA INSTITUT, sídlící 
v klidné vilové čtvrti na Praze 10 a přitom jen 10 min. do centra Prahy. 

Pomaturitní jazykové studium Aj, Nj, Šj, Fj, Rj  
= nejefektivnější, rychlé a profesionální zvládnutí jazyků za jeden rok. 
Pro absolventy středních škol otevíráme jednoleté intenzivní denní studium jazyků se zachováním statutu 
studenta pro letošní maturanty (studovat však mohou i další zájemci o intenzivní kurzy jazyka). Mnozí tuto 
variantu volí jako mezistupeň mezi SŠ a VŠ studiem nebo nástupem do práce stále častěji v prvním plánu, s 
jasným cílem nejprve skutečně kvalitně a aktivně zvládnout jazyky a tím získat velkou výhodu pro své další 
studium nebo pracovní uplatnění. 

Proč studovat v BOHEMIA INSTITUTU?
• Jako jediní garantujeme pokrok o minimálně 2 znalostní stupně, propracovaný metodický a motivační systém 
• V každé skupině.vyvážená sestava plně kvalifikovaných, zkušených a dynamických českých i zahraničních 
lektorů • Relativně malé studijní skupiny, až 5 studijních pokročilostí (A1— C1) • Možnost intenzivní výuky ně-
kolika jazyků v kombinaci — rok využijete skutečně naplno •  Cílená příprava na státní zkoušky a mezinárodní 
certifikáty všech typů;  mezinárodní testy (TOEFL, TOEIC, TFI, ...) v rámci pomaturitního studia • Pro dobré 
studenty nabídky zajímavé práce s využitím jazyků i vrácením 50 % školného, zajímavé studentské akce, pobyty 
v zahraničí...                                                    A především, naše studenty máme rádi ;) 

Vsaďte na jistotu... Již 31 let mluvíme společnou řečí...

 a Tuklatská 3/2105  
  100 00 Praha-Strašnice
 v +420 274 776 256 
  +420 724 173 829
 a info@bi.cz
 O www.bi.cz

Nyní velké slevy až 8000 Kč!
•  Platba na splátky

•  Nic neriskujete
•  0 % odstupné při přijetí na VŠ (dle smlouvy)

http://www.akcent.cz
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Nejnabitější pomaturitní studium

v Praze

Rok intenzivní angličtiny s mezinárodním

certifikátem!
+ status studenta pro letošní maturanty
+ vrácení celého kurzovného v případě přijetí na VŠ
+ čeští i zahraniční lektoři v každém kurzu

Za skvělou cenu 32 890 Kč za celý školní rok navíc dostanete:

+ mezinárodní jazykovou zkoušku zdarma
+ 2 semestrální kurzy dalších jazyků dle vlastního výběru
+ webovou podporu s e-learningem
+ Diskusní kluby – aktuální i kontroverzní témata v několika jazycích zdarma

Tedy další výhody v celkové hodnotě až 13 000 Kč!

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

Akční cena: 28 890 Kč
při platbě do konce června

B2 - C1

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

Kde:
Anděl, Kobylisy, Chodov,
Jiřího z Poděbrad

Kurz je na úrovních:
Intermediate ažupper-
intermediate se zakončením
mezinárodní jazykovou
zkouškou B2 / C1

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

Studium zařazeno do vyhláškyMŠMT č. 19/2014 Sb.

 Připravte se na přijímačky v kurzu  
s profesionály

Psychologie  
Žurnalistika 
OSP / TSP MU / ZSV 

Biologie / Chemie  
Fyzika / Matematika

Praha nebo online 
Více informací na str. 10 a na webu

http://www.glossa.cz
http://www.tegram.cz
http://www.kampomaturite.cz
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NAVŠTIV NÁS
Adresa: Václavské náměstí 2, Palác EURO, Praha
E-mail: ef-czech@ef.com
Web: www.ef-czech.cz

MALTA BRISTOL NEW YORK

Vycestuj během léta na jazykový pobyt do zahraničí, získej skvělé zážitky a načerpej nové jazykové
dovednosti před nástupem na vysokou školu. - Navíc s kódem KAMPOMATURITE23 můžeš získat slevu!

Využij čas mezi střední a vysokou školou co nejefektivněji a vycestuj s EF - světovým leadrem ve vzdělávání.
Přinášíme ti přehled těch nejoblíbenějších destinací za minulý rok, jako jsou Malta nebo Bristol a samozřejmě

náš nejvetší a nejstarší kampus v New Yorku, ze kterého se ti nebude chtít domu.
 

Vybrat si ale můžeš až z 50 destinací po celém světe, podle tvých preferencí.

ODMĚŇ SE A VYCESTUJODMĚŇ SE A VYCESTUJ  
PO MATURITĚPO MATURITĚ

EDUCATION FIRST

Dokonale se naučíš cizí jazyk

Poznáš novou kulturu a vytvoříš si kontakty a vzpomínky na celý život

Získáš mezinárodně platný certifikát o dosažení jazykové úrovně

Naskenuj si QR kod
a zajisti si nezávaznou
cenovou nabídku na

jednu z našich destinací
zde:

296 333 810

@efceskarepublika

http://www.ef-czech.cz


U NÁS MŮŽETE 
STUDOVAT

www.prigo.cz

CHYTRÁ ŠKOLA
Studenti mají u nás iPad ZDARMA

• Předškolní a mimoškolní pedagogika
• Veterinářství
• Diplomovaná všeobecná sestra
• Diplomovaná dětská sestra
• Diplomovaný farmaceutický asistent
• Kybernetická bezpečnost
• Sociální práce
• Obecně právní činnost
• Ekonomika a management
• Manažerská ekonomie
• Hospodářská politika a správa
•  Další vzdělávání pedagogických 

pracovníků (DVPP)

Ing. Bc. DiS. MBA

•Učitelství pro 2. stupeň základní školy a střední školu
•Učitelství pro 1. stupeň základní školy
•Učitelství pro mateřskou školu
•Studium pedagogiky
•Speciální pedagog
•Studium pro ředitele škol a školských zařízení

http://www.prigo.cz

