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Kam se dostanete
bez přijímaček
Mapa VŠ v ČR
80 prezentací VŠ
34 prezentací VOŠ

Manuál přijímacího řízení

JAK ZVLÁDNOUT PŘIJÍMAČKY
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Vysoká
škola
ekonomická
v Praze
studujnaVŠE

FAKULTA FINANCÍ
A ÚČETNICTVÍ

FAKULTA MEZINÁRODNÍCH
VZTAHŮ

FAKULTA PODNIKOHOSPODÁŘSKÁ

Den otevřených dveří fakulty: 25. 1. 2021

Den otevřených dveří fakulty: 23. 1. 2021

Den otevřených dveří fakulty: 29. 1. 2021

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

● Bankovnictví a pojišťovnictví
● Finance
● Účetnictví a finanční řízení podniku
● Zdanění a daňová politika

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

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

http://ffu.vse.cz

http://fmv.vse.cz

http://fph.vse.cz

FAKULTA INFORMATIKY
A STATISTIKY

NÁRODOHOSPODÁŘSKÁ
FAKULTA

FAKULTA
MANAGEMENTU

Den otevřených dveří fakulty: 22. 1. 2021

Den otevřených dveří fakulty: 15. 1. 2021

Den otevřených dveří fakulty: 27. 1. 2021 a 20. 3. 2021

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

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

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

● Management

http://fis.vse.cz

http://nf.vse.cz

studuj na

http://fm.vse.cz

Vysoká škola ekonomická v Praze ● nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 ● Telefon: 224 095 111
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SLOVO
ŠÉFREDAKTORA
Vážení studenti,
v lednovém čísle vám přinášíme podrobný manuál přijímacího řízení. Pokud
stále nemáte vybranou vysokou školu,
projděte si priority v infografice na str.
6, podívejte se na mapu vysokých škol
uprostřed čísla, a nezapomeňte včas
podat přihlášku.
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Státní maturita prošla dalšími změnami, na str. 9 najdete shrnutí nejdůležitějších bodů.
Snad už jak maturita, tak přijímací
řízení na VŠ v tomto roce proběhne bez
dalších změn. V každém případě aktuální dění sledujeme a informace pro
vás upravujeme v adresářích, e-boocích
a článcích — nezapomeňte sledovat naše stránky.
Děkujeme vám za přízeň a přejeme
do nového roku mnoho úspěchů i pevné
zdraví.

Náklad: 23 000 výtisků
Zapsáno do evidence periodického tisku.
Evid. č.: MK ČR E 17004
ISSN 1802-694X

Jiří Kadlec,

Distribuce: do všech SŠ s maturitou,
140 ISŠ, VOŠ, okresních knihoven,
poraden pro absolventy při ÚP
Foto titulka, str. 4, 5, 8, 9, 18, 48, 51,
64, 65, 73 a 74 Freepik.com

Dny otevřených dveří vysokých škol se
kvůli COVID-19 často přesunuly do virtuálního prostoru. Přehled termínů uvádíme na str. 10, aktualizaci a podrobnosti
najdete na www.KamPoMaturite.cz.

šéfredaktor, poradce ve vzdělávání

Přidejte se k 60 000 fanoušků na
f @kampomaturite

studuj na
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Zimní novinky 2021
UČEBNICE

DŮLEŽITÉ TERMÍNY
• 	 Leden 2021: Dny otevřených dveří VŠ, termíny najdete na str. 10
Zahájení přípravných kurzů k přijímačkám na VŠ, více informací níže
• 	 Únor 2021: Podání přihlášek velká část veřejných VŠ
•

Březen 2021: Uzávěrka podání přihlášek dalších VŠ
MŠMT kritéria hodnocení společné části maturity (31. 3.)

KURZY / AKCE
Přípravné kurzy k maturitě a přijímačkám od zimy 2021
Vzhledem k situaci probíhá většina kurzů online. Přihlášky a další informace
najdete na www.KamPoMaturite.cz.

Souhrnné texty
z chemie

I. a II. díl (Karolinum)

Psychologie

Praha, Brno (od ledna)

Matematika

Praha, Brno, Ostrava
(od ledna)

Medicína online
Chemie (od ledna)
Biologie, Fyzika
(od února/března)

Dny otevřených dveří VŠ v zimě a na jaře?
Najděte termín na straně 10 nebo
na www.VysokeSkoly.com/kalendar-akci1.

OSP, TSP, ZSV

OSP, ZSV Praha (od ledna)
TSP MU Brno (od února)

Objednávejte
v našem e-shopu na

kampomaturite.cz

Cvičebnice
OSP, ZSV
(SCIO)

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

Maturita z AJ
Maturitní témata
(Didaktis)

studuj na

kampomaturite.cz

Manuál: Jak zvládnout přijímačky
Jak neskončit pod čarou, nic nezapomenout a neměnit obor po půl roce
Výběr školy

Ještě stále váháte? Nebo vůbec netušíte, kam se vydat?
• Studijní plán a prostup studia
Pozornost věnujte povinným předmětům i jejich skladbě. Zejména pokud je
pro vás strašákem matematika, fyzika,
chemie, biologie či jejich kombinace.
V takovém případě ovšem můžete vyloučit téměř všechny technické a přírodovědné obory, medicínu, farmacii
či veterinu. Opravdu byste to nedali?
Ani s doučováním či přípravným kurzem?
• Zájem o obor a šance na přijetí
Přemýšlíte o studiu psychologie?
Budete muset doložit přečtenou odbornou literaturu a odborné aktivity
a přesvědčit komisi o své motivaci
a zájmu o obor. Praxi nebo zájem
o obor po vás mohou chtít i u mediálních studií, v některých zdravotně-sociálních oborech (zejména
u kombinované formy studia), ale třeba i na lékařské fakultě. Už z obtížnosti požadavků můžete tušit, že jsou
to většinou obory, kam se dostane

jen zlomek uchazečů — přípravu tedy
doporučujeme nepodceňovat.
• Maior, minor, specializace
Na tyto pojmy narazíte nejpozději při
podávání přihlášky. Maior znamená
hlavní program, píšete v něm závěrečnou práci. Minor je vedlejší program,
a závěrečnou práci zde nepíšete. Maior a minor volíte hned na začátku studia, není možné je v průběhu studia
měnit. Specializace se někde volí už
v přihlášce, jinde až v průběhu studia.
• Nemůžete si vybrat?
Sdružené studium a velký výběr specializací už dnes umožňují i méně obvyklé kombinace, chce to jen zapátrat
(a podat správný počet přihlášek). Inspiraci najdete na dnech otevřených
dveří (str. 10), v e-boocích, které zdarma stáhnete na www.KamPoMaturite.cz/e-booky. Nepřehlédněte šanci
na přijetí a uplatnění absolventů na
www.VysokeSkoly.com. Další body
ke zvážení najdete v infografice na
následující straně.

Přihláška
Většina vysokých škol přijímá při-

studuj na

hlášky pouze v elektronické podobě.
V některých případech je nutné vytištěnou přihlášku či její přílohy poslat ještě
poštou.
• Kolik to stojí:
Od 300 do 870 Kč
• Kdy ji podat:
Neuděláte chybu, pokud ji podáte do
konce února. Mnoho škol sice přijímá přihlášky i v březnu nebo dubnu,
případně v dalším kole i v letních měsících, ale jistota je jistota. Kalendář
termínů najdete na www.VysokeSkoly.
com/kalendar-akci-1.
• Přílohy:
Potvrzení od lékaře, portfolio a pod.
dokládáte hlavně na uměleckých, učitelských a zdravotnických oborech.
Další přílohy po vás mohou požadovat
za účelem bonifikace nebo pro prominutí přijímacích zkoušek (jazykové
certifikáty, doložení praxe, potvrzení
účasti v soutěžích atd.). Maturitní vysvědčení nebo nastudovanou literaturu obvykle dokládáte až u zkoušky
nebo zápisu.
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Kvalita

Zájmy
●
●

Jaká je kvalita výuky a lektorů?
Má škola vazbu na praxi nebo vědu?
● Jak je škola vybavená?
● Jsou programy zajímavé?

Co vás baví a co vám jde?
Čím se chcete zabývat i nadále?

●
●

Šance
●
●

Jaká je šance na přijetí?
Jaká je „úmrtnost“ – kolik studentů
nedostuduje?

Finance
Jaká je náročnost studia?
vládnete brigády nebo práci při studiu?
● Jaké jsou životní náklady v daném městě?
● Jaké je školné a je možnost úhrady
ve splátkách či slev?
● Je na škole možnost stipendií?
●

Dostupnost
Uplatnění
●

Jaké je uplatnění a nezaměstnanost
absolventů?
● Jaký je průměrný plat absolventů?

Zvládnete dojíždění?
Budete na koleji či v podnájmu?
● Je kapacita kolejí dostatečná?
● Chcete studovat v prezenční
nebo kombinované formě?

Prezentace

Je pro vás VŠ to pravé?

●
●

Líbí se vám daná škola?
Jak se prezentuje?
● Máte reference od jiných studentů
či známých?

Jste studijní typ?
Vydržíte roky studia, zkoušky, stres?
● Není pro vás lepší něco jiného –
VOŠ, pomaturitní jazykové studium?

●

●

●

●

Šance, uplatnění absolventů, školné
a další důležité informace k jednotlivým
fakultám a školám najdete na

Vše k přijímacím zkouškám
a maturitě hledejte na

studuj na

Podklady k učení, seminárky,
maturitní otázky stahujte na

kampomaturite.cz
Přijímačky
Orientační přehled pro nejžádanější
obory uvádíme níže, konkrétní požadavky najdete u jednotlivých programů
a oborů na www.VysokeSkoly.com a samozřejmě webech škol.
• Medicína, veterina, farmacie a zdravovědné obory
Testy biologie, chemie, fyzika
• Psychologie
Test oborových znalostí, všeobecného
přehledu, společenských věd, někde
i biologie. Další kolo pohovor — odborná literatura, motivace, praxe atd.
• Policejní akademie
NSZ SCIO ZSV a cizí jazyk (2020)
• Právo
Testy předpokladů ke studiu
• Ekonomie
Nejčastěji test z matematiky a jazyka,
případně test předpokladů ke studiu
• Společenské vědy, pedagogické fakulty
Test předpokladů ke studiu, společenských věd, případně talentová/
praktická zkouška

Přípravné kurzy a doučování
"Doba covidová" znamená značné
omezení prezenčních kurzů, které dříve
probíhaly na vysokých školách nebo ve
vzdělávacích agenturách. Příprava se
přesunula do onlinu a na jednu stranu
tedy odpadá dojíždění, na straně druhé
jsou tu stejné zádrhele, jako u ostatních
případů distanční výuky. Tématu jsme
se věnovali v zářijovém čísle, které si
můžete stáhnout nebo prolistovat zdarma na www.Casopis.KamPoMaturite.cz,
výsledky ankety najdete na našem webu.
Pokud potřebujete jen oživit nebo zopakovat látku, je pro vás vhodný kurz.
Jestliže máte velké mezery, případně
jste některé části učiva vůbec neprobrali
nebo jim nerozumíte, je lepší individuální
doučování.

Online materiály
Stále více materiálů najdete v online
podobě.
• Testy studijních předpokladů
Práva, společenské vědy, pedagogické fakulty — tam se s nimi setkáte
nejčastěji. Ať už jde o OSP NSZ SCIO,
TSP Masarykovy univerzity či jinou
formu, rozhodně se vyplatí je vyzkoušet včetně časových limitů, trénovat

a trénovat. Testy zdarma najdete na
www.tsp.muni.cz i www.scio.cz.
• Testy z minulých let
Odkazy na konkrétní vzorové testy
uvádíme přímo u programů na www.
VysokeSkoly.com. Vyzkoušejte také testy na VysokeSkoly.com/testy,
www.KamPoMaturite.cz/prijimaci-testy-vs-online.

a vzdělávání
• ČVUT FJFI Vyřazování jaderných
zařízení z provozu
• MU FI Kyberbezpečnost
• OU LF Laboratorní diagnostika
ve zdravotnictví
• SLU FVP Speciální pedagogika
• TUL FPHP Bioinženýrství
• UTB FMK Marketingová komunikace
• ZČU FDULS Audiovize

Jaká je šance na přijetí?
Stáhněte si zdarma e-booky
k nejžádanějším oborům
na www.KamPomaturite.cz/e-booky
• Maturitní otázky, seminárky, eseje
Na www.Seminarky.cz najdete práce
ostatních studentů, ale i profesionální
práce — 99 % profi prací je zdarma.

Učebnice k přijímacím zkouškám
a maturitě
Učebnice, knihy a skripta pro přípravu
vám doporučíme na str. 8.

Kam se dostanete bez přijímaček
Na následujících fakultách byste se
alespoň na 1 obor měli dostat bez přijímací zkoušky, aniž byste o prominutí
přijímaček museli žádat:
ČZU FLD, FAPPZ, FŽP, ČVUT FD (Děčín, uchazeči, kteří konali státní maturitu
mimo program PP), FJFI, JČU EF, FROV,
PF, PŘF*, ZF*, MENDELU AF, LDF, ZF,
OSU FF, PŘF, SLU FPF, MÚ, OPF, FÚ,
TUL EF, FS, FPHP, FT, FZS, UHK PDF*,
PŘF (FTMVT, M/F/I SZNV), UJEP FSI,
FŽP, FF (sdružené studium, KH), PDF*,
PŘF*, UK PŘF (G, GT), HTF (FKŽKT, HT,
J, NZSVZV, PT, SCHP), UPOL PŘF, UPCE
DFJP, FES, FEI, FF, FCHT, UTB FAI, FHS
(UZŠ), FAME, FLKŘ, FT, VŠB-TUO FMT,
FSTAV, FS, HGF, FBI, FEI, VŠCHT všechny fakulty, VŠPJ*, VŠTE ČB, VUTBR FCH,
ZČU FAV, FEK*, FEL, FST*.
Aktualizovaný přehled najdete na www.
KamPoMaturite.cz. Doporučujeme informace ověřit. U škol označených *uvádíme
informace za předchozí rok, k datu přípravy
časopisu nebyla informace k dispozici.

Nové programy
Pro rok 2021 VŠ chystají následující
novinky:
• ČZU IVP Kariérové poradenství

studuj na

Jen jednu přihlášku v roce 2020 podalo 46 % uchazečů, 24 % dvě přihlášky,
30 % tři a více přihlášek.
Celková šance na přijetí na VŠ se
v loňském roce mírně snížila na 84,2 %.
U nejžádanějších oborů ale najdete úplně jiná čísla. Které fakulty měly v roce
2020 nejnižší šance na přijetí?
• Medicína, farmacie, veterina, zdravotnické programy a obory:
LFHK UK (14 %)
• Právnické fakulty: PRF UK (30,6 %)
• Ekonomické fakulty: FPH VŠE (36,9 %)
• Pedagogické fakulty: PDF UK (39,5 %)
• Program Psychologie: FF UK (5,6 %)
(Zdroje: https://dsia.msmt.cz, počty „živých“
přihlášených, počty přijatých, uchazeči z
ČR 2020, násobnost přihlášek jaro 2020,
is.cuni.cz)

Jak přežít první rok na VŠ
Máte přijímačky za sebou? Do konce
vysokoškolského studia vám zbývají tři
roky (nebo pět, v případě magistra, nebo
devět a více, pokud plánujete i doktorské
studium).
Kritický je přitom hlavně první rok.
Ne nadarmo se ukazatel neúspěšnosti
v 1. roce sleduje — najdete jej ve výročních zprávách vysokých škol, případně
v našich předchozích číslech (září 2020
— humanitní obory, leden 2020 — ekonomické fakulty, září 2019 — technické
obory). Co tedy v prvním roce nepodcenit a jaké pomoci využít?
• Adaptační a vyrovnávací kurzy,
přípravné týdny
• Průběžné hodnocení
• Buddy systém a další — nechte
si poradit od starších studentů,
využijte studijních poradců, opor,
a dalších možností podpory.
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Sleva na objednávky:
Zadejte v košíku
do pole agenta kód
AE080
a získejte
slevu 10 %

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

Z čeho se budu učit na maturitu

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

MATURITA Z AJ, MAT, ČJ
(Didaktis)

PRÁVA SCIO NSZ Cvičebnice OSP,
ZSV, Matematika (SCIO)
SPOLEČENSKÉ VĚDY Základy
společenských věd (Eurolex)
PSYCHOLOGIE Psychologie – Jak se
dostat na vysokou – skripta (AMOS)
BIOLOGIE / CHEMIE / FYZIKA
Modelové testové otázky k přijímacím
zkouškám na LF MU (MU Brno)
EKONOMICKÉ FAKULTY
Přijímací zkoušky z matematiky
na VŠE – skripta (AMOS)
ZDARMA E-booky Jak se dostat
na nejžádanější obory – psychologie,
medicína, právo, TSP OSP
a další – stahujte zdarma na
www.KamPoMaturite.cz/e-booky/

NĚMČINA
Němčina – maturitní
témata (VYUKA.CZ)

DALŠÍ PŘEDMĚTY
Dějepis/Zeměpis/Fyzika
v kostce (Fragment)
ČTENÁŘSKÉ DENÍKY A MATURITNÍ TÉMATA
stahujte na www.Seminarky.cz 9000 prací zdarma

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

studuj na

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

kampomaturite.cz

Státní maturita 2021:
Jaké změny vás čekají

Písemné a ústní zkoušky přecházejí do profilové části maturit.
Český jazyk a literatura

Cizí jazyk

Termíny:

• Didaktický test: 75 minut, hodnocen
centrálně

• Didaktický test: 100 minut (40 minut
poslechová část, 60 minut část
ověřující čtení, jazykové vědomosti
a dovednosti), hodnocen centrálně

• Didaktické testy by měly proběhnout od 3. do 7. května 2021

• Písemná práce: 110 minut, min. 4
zadání, obsah, témata a termíny
stanovuje škola (od 1. 4. do 10. 6.),
hodnocení provádí škola
• Ústní část: 15 minut, příprava 15
— 20 minut, seznam literárních děl
a kritéria pro sestavení seznamu
literárních děl stanovuje škola

Matematika
• Didaktický test: 120 minut, hodnocen centrálně

• Písemná práce: min. 60 minut, minimální rozsah 200 slov. Jedno nebo
více zadání a termíny stanovuje
škola (od 1. 4. do 10. 6.), hodnocení
provádí škola
• Ústní část: 15 minut, příprava 15 —
20 minut, 20 — 30 témat stanovuje
škola

• Profilová část: Termíny stanovuje
škola (od 1. 4. do 10. 6. 2021)

Učebnice a e-book k maturitě:
www.KamPoMaturite.cz

Podklady pro maturitní otázky
a čtenářské deníky:
www.Seminarky.cz
a www.Ctenarsky-denik.cz

Jak vybrat VŠ
• Stahujte
27 000 prací, 9 000 zdarma
Platba kartou nebo mobilem,
výhodné stahování za kredity,
24 hodin denně

• Vkládejte

• Vydělejte
Kredity za registraci, stahování
vložených prací, like na Facebooku,
vložení práce zdarma nebo přihlášení
do redakce. Použijete je na stahování dalších prací nebo je proplácíme
na účet.

Maturitní otázky, čtenářské deníky
Slohové práce, referáty
Seminárky, výpisky

studuj na

• Kalendáře přihlášek, přijímaček
• Porovnejte šance na přijetí
• Přijímací řízení a další informace

9

10

kampomaturite.cz

Lednové dny otevřených dveří

Lednové akce vysokých škol zčásti probíhají virtuálně. Aktuální informace a další měsíce najdete na našich stránkách.
VEŘEJNÉ VŠ
8. 1.

Agronomická fakulta MENDELU (další termín 22. 1.) www.af.mendelu.cz, 3. lékařská fakulta UK www.lf3.cuni.cz

8. - 9. 1.

Univerzita Hradec Králové všechny fakulty online www.uhk.cz

9. 1.

1. lékařská fakulta UK www.lf1.cuni.cz, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové UK www.faf.cuni.cz, Katolická teologická fakulta
UK (další termín 22. 1.) www.ktf.cuni.cz

11. - 16. 1.

Ostravská univerzita všechny fakulty online www.osu.cz

12. 1.

Fakulta filozofická UPCE ff.upce.cz

13. 1.

Fakulta humanitních studií UK www.fhs.cuni.cz

14. 1.

Fakulta zdravotnických studií UPCE www.upce.cz/fzs, Fakulta vojenského leadershipu a Fakulta vojenských technologií UNOB
www.unob.cz, Pedagogická fakulta UK (další termín 28. 1.) www.pedf.cuni.cz, Fakulta sociálních věd UK (IPS, ISS, další termíny
IKSŽ spec. MKPR, Ž, MS a IMS 21. 1., IES 22. 1.) www.fsv.cuni.cz

15. 1.

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií MENDELU www.frrms.mendelu.cz, Národohospodářská fakulta VŠE
nf.vse.cz

16. 1.

Fakulta strojní ČVUT online www.fs.cvut.cz, Lékařská fakulta MU (další termín 20. 1.) www.med.muni.cz, 2. lékařská fakulta UK
www.lf2.cuni.cz, Filozofická fakulta UK www.ff.cuni.cz, Univerzita Palackého v Olomouci všechny fakulty www.upol.cz

18. 1.

Ekonomicko-správní fakulta MU www.econ.muni.cz

20. 1.

Zahradnická fakulta MENDELU www.zf.mendelu.cz, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická TUL (další termín 23. 1.)
online www.fp.tul.cz

21. 1.

Fakulta informačních technologií ČVUT www.fit.cvut.cz, Pedagogická fakulta JČU www.pf.jcu.cz, Právnická fakulta MU
www.law.muni.cz, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TUL www.fm.tul.cz, Fakulta ekonomicko-správní
UPCE www.upce.cz/fes/, Fakulta podnikatelská VUTBR www.fbm.vutbr.cz

22. 1.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích všechny fakulty www.jcu.cz, Masarykův ústav vyšších studií ČVUT
www.muvs.cvut.cz, Fakulta restaurování UPCE www.upce.cz/fr, Fakulta informatiky a statistiky VŠE fis.vse.cz,
Fakulta strojního inženýrství VUTBR, www.fme.vutbr.cz

22. - 23. 1.

Česká zemědělská univerzita v Praze všechny fakulty www.czu.cz, Fakulta sociálních studií MU www.fss.muni.cz, Filozofická
fakulta MU www.phil.muni.cz, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava všechny fakulty www.vsb.cz, Vysoká škola
chemicko-technologická v Praze všechny fakulty www.vscht.cz

23. 1.

Pedagogická fakulta MU www.ped.muni.cz, Přírodovědecká fakulta MU (další termín 26. 1.) www.sci.muni.cz, Fakulta
mezinárodních vztahů VŠE fmv.vse.cz, Fakulta stavební VUTBR www.fce.vutbr.cz

23. - 24. 1.

Fakulta výtvarných umění VUTBR www.favu.vut.cz

25. 1.

Evangelická teologická fakulta UK web.etf.cuni.cz, Husitská teologická fakulta UK www.htf.cuni.cz, Fakulta financí
a účetnictví VŠE f1.vse.cz

26. 1.

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT (Praha; Děčín 25. 1.) www.fjfi.cvut.cz, Obchodně podnikatelská fakulta SLU
www.opf.slu.cz

27. 1.

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií www.fm.tul.cz, Fakulta strojní TUL www.fs.tul.cz, Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem všechny fakulty www.ujep.cz, Lékařská fakulta v Plzni UK www.lfp.cuni.cz, Dopravní
fakulta Jana Pernera UPCE www.dfjp.cz, Fakulta chemicko-technologická UPCE fcht.upce.cz, Fakulta managementu VŠE
www.fm.vse.cz, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUTBR www.feec.vutbr.cz, Západočeská univerzita
v Plzni všechny fakulty online www.zcu.cz

28. 1.

Fakulta sportovních studií MU www.fsps.muni.cz

29. 1.

Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT www.fbmi.cvut.cz, Fakulta dopravní ČVUT (Praha; Děčín 25. 1.) www.fd.cvut.cz,
Fakulta stavební ČVUT www.fsv.cvut.cz, Farmaceutická fakulta MU www.pharm.muni.cz, Lesnická a dřevařská fakulta
MENDELU www.ldf.mendelu.cz, Pedagogická fakulta OSU pdf.osu.cz, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno obě fakulty
www.vfu.cz, Fakulta podnikohospodářská VŠE fph.vse.cz

SOUKROMÉ VŠ
11. 1.

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

13. 1.

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. www.mup.cz, Vysoká škola finanční a správní, a.s. (Praha, K. Vary a Most 14. 1.)
www.vsfs.cz, Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. (další termín 27. 1.) www.vso.cz, Vysoká škola podnikání a práva, a.s. (další
termín 27. 1.) www.vspp.cz

14. 1.

NEWTON College, a.s. (Praha, další termín 28. 1., Brno 21. 1.) www.newtoncollege.cz, Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o.
www.vsh.cz

15. 1.

Vysoká škola evropských a regionálních studií, z. ú. (Příbram, 22. 1. Č. Budějovice) www.vsers.cz

28. 1.

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

Doporučujeme všechny termíny před návštěvou ověřit, uvádíme pouze data, která jsme v listopadu a prosinci 2020 dohledali na stránkách škol. V lednu 2020
konaly dny otevřených dveří také PAČR a PŘF UK. Některé soukromé školy můžete navštívit pravidelně a většinu i po domluvě.

studuj na
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Ostravská univerzita:
Za každou přihlášku zasadíme strom

Svým mottem „Ovlivni nejen svou budoucnost“ připomíná
Ostravská univerzita studentům jejich výjimečnost pro společnost. Myšlenku podtrhává závazkem vysadit strom za každou
přijatou přihlášku, vytvořit symbolický univerzitní les a pomoci
lokalitám postiženým suchem a kůrovcovou kalamitou. Stromy
totiž v krajině mají nezastupitelnou roli – stejně jako studenti
ve společnosti…
Už letos se studenti i zaměstnanci univerzity vydali poprvé
zasadit univerzitní les za přibližně 11 500 podaných přihlášek.
Z malých zasazených stromků za několik let vyroste rozsáhlý
smíšený les, který bude svým pestrým složením lépe odolávat
kůrovci a při výstupu na Javorový vrch v Beskydech si může
každý student, který si v těchto letech podal přihlášku na Ostravskou univerzitu, říci, že i on je zkrátka neodmyslitelnou
součástí a hybnou silou univerzity, regionu, světa. Ať už se
rozhodl studovat cokoli.
Univerzita se rozhodla v rámci svého motta „Ovlivni nejen
svou budoucnost“, kterým připomíná studentům a maturantům,
že výběrem vysokoškolského oboru se rozhodují nejen o svém
studiu, ale také o své budoucnosti. Na studenty totiž Ostravská
univerzita pohlíží jako na budoucí odborníky a lídry v různých
oborech, kteří dokáží měnit svět k lepšímu.
„Když člověk dělá, co ho baví a neustále na sobě pracuje,
může se stát významnou osobností a lídrem ve svém oboru.
Může zachraňovat životy i přírodu, pomáhat druhým, předávat
znalosti, sbližovat lidi, bourat bariéry nebo rozdávat radost.
A my chceme mladým lidem s rozvojem schopností i znalostí
pomoci. Díky kvalitnímu vzdělávání, špičkovému zázemí pro
vědu a výzkum i silně individuálnímu přístupu ke studentům,
máme co nabídnout,“ říká rektor Ostravské univerzity profesor
Jan Lata.

A právě v Ostravě a Moravskoslezském kraji mají podle něj
studenti největší šanci vyniknout. „Region je hladový po absolventech všech našich fakult, ať už jde o zdravotníky, přírodovědce, pedagogy a vychovatele, umělce či odborníky z humanitních
a sociálních oblastí. Studenti zde mají obrovskou příležitost
vyniknout,“ vysvětluje.
Letos se Ostravská univerzita poprvé umístila mezi 1500
nejlepšími univerzitami po celém světě podle hodnocení mediálního domu U.S.News. To dokazuje, že si díky úsilí a vůli může
každý splnit své cíle. „Přestože nejsme univerzitou s tradicí
několika stovek let, jsem moc rád, že z nás naše silné stránky
vytvářejí mezinárodně uznávanou univerzitu, naší relativně
krátké historii navzdory. Umístění v celosvětovém žebříčku mi
potvrzuje, že nejsme pouze lokální, krajskou univerzitou, ale že
když budeme dělat věci po svém a naplno jako doposud, nejenže
si tradici postupně vytváříme, ale také si nás může všimnout
nejeden nadějný student kdekoli na světě”, dodává rektor.
Ostravská univerzita nabízí všechny jmenované oblasti studia
na šesti fakultách:
PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA
Biologie / Environmentální geografie / Chemie / Matematika /
Aplikovaná informatika / Softwarové systémy / Fyzika / Politická a kulturní geografie / Ekonomická geografie a regionální
rozvoj / …
FILOZOFICKÁ FAKULTA
Historické vědy / Psychologie / Sociologie / Filozofie / Studium
jazyků / Dějiny umění / Základy společenských věd / …
LÉKAŘSKÁ FAKULTA
Všeobecné lékařství / Fyzioterapie / Ergoterapie / Ošetřovatelství / Porodní asistence / Nutriční terapie / Laboratorní diagnostika / Ochrana veřejného zdraví / Zdravotnické záchranářství
PEDAGOGICKÁ FAKULTA
Učitelství pro MŠ, ZŠ, SŠ / Speciální pedagogika / Sociální
pedagogika / Andragogika / Tělesná výchova, sport, pohyb,
zdraví / …
FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ
Sociální práce / Zdravotně-sociální péče / Zdravotně-sociální
péče a rehabilitace
FAKULTA UMĚNÍ
Hudební i výtvarná umění / Grafika / Kresba / Tvůrčí fotografie / Obalový a knižní design / Intermediální tvorba / Animace
a audiovizuální tvorba / Sochařství / Zpěv / Dechové, strunné
a klávesové nástroje
KONTAKTY:
www.osu.cz – oficiální web Ostravské univerzity
www.studujostravskou.cz – web Ostravské univerzity
pro uchazeče o studium
Facebook: Ostravská univerzita
Instagram: ostravska_uni

studuj na
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s učitelem, rychlé a intenzivní zapojení studentů do spolupráce
s privátním sektorem i do výzkumné činnosti.
Hovořil jste o tom, že studium na VŠCHT je poměrně náročné.
Nebojíte se, že tím některé potenciální studenty odradíte?

Zorientovat se v záplavě vysokých škol nebývá pro maturanty právě snadné. Existuje však jedna jistota, která jim déle
než 65 let nabízí to podstatné – poctivé studium na veřejné
vysoké škole, semknutou studentskou komunitu a řadu kariérních možností. Absolventi z VŠCHT Praha jsou v komerční
sféře oceňováni pro hluboké znalosti, inženýrské myšlení
a rychlou schopnost adaptace. „Studium u nás je celkem
náročné, ale logickou odměnou pro studenty je šance dělat
smysluplnou práci v různých oborech za velmi dobré peníze,“
říká rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze,
profesor Pavel Matějka.

Pevně věřím, že nikoliv. Studium na univerzitě je přece
základní a rozhodující investice, kterou v životě děláte. Nejde
o investici ve smyslu financí, ale času a odhodlání, což má
každý člověk ve své moci. Ano, nabídka škol je dnes široká
a můžete někde získat titul s minimem úsilí. Ale diplom z  podprůměrné univerzity nemá u zaměstnavatelů žádnou váhu,
podstatné je, co skutečně umíte, a to zkrátka nějaké úsilí vyžaduje. Nicméně nemám pocit, že by byli studenti na VŠCHT
o něco ochuzeni – máme desítky aktivních studentský spolků,
úspěšné vrcholové sportovce, školní orchestr, sbor a v našem
klubu Carbon bývá po večerech celkem nabito (směje se).
Faktem je, že o semknuté studentské komunitě na VŠCHT se
poslední dobou vyprávějí legendy…
Vedení školy v posledních letech studentské akce a spolky
výrazně podporuje. K vysoké škole prostě patří kromě vzdělání
i zábava a čím víc dobrých a zajímavých akcích, tím pro studenty, ale i pedagogy lépe. Významný efekt podpory komunity
studentů vidíme také v tom, že když se někomu ve studiu nedaří, ostatní ho zcela přirozeně
podrží. Buď mu poradí sami,
nebo ho seznámí s tzv. tutory,
což jsou starší studenti, kteří
v případě zájmu těm mladším
pomůžou s učením, kariérní
rozvahou nebo klidně s orientací v Praze. Tutoři se koneckonců účastní také našich dnů otevřených dveří.

Podstatné je to, co umíte,
říká rektor VŠCHT Praha
V čem je studium na VŠCHT Praha jiné než na jiných vysokých školách?
Klademe velký důraz na praxi a laboratorní výuku, což si
může každý uchazeč ověřit ve studijních plánech. V individuální podpoře při vzdělávání a přirozeném zapojení studentů
do výzkumu jsme podle prestižního mezinárodního žebříčku
QS 40. na světě, to žádná jiná univerzita v ČR nabídnout nemůže. Máme špičkově vybavené laboratoře, do kterých jsme
v posledních letech investovali téměř miliardu korun. Většinu znalostí si studenti v průběhu studií i zažijí. Nejen proto
etablovaní vědci vychvalují naše absolventy jakožto členy
svých týmů. Ve vyšších stupních studia si pak zakládáme
na osobním přístupu školitele a dalšího využití závěrečných
prací v praxi – diplomové práce bývají zpracovávané ve spolupráci s domácími, ale i nadnárodními firmami typu Zentiva,
Unipetrol, Škoda Auto nebo třeba Plzeňský Prazdroj.

Když jsme u dnů otevřených dveří – jak mohou zájemci univerzitu navštívit v současné době?
Uvědomuji si, že uchazeči jsou vystaveni marketingovému
tlaku spousty vysokých škol, a proto je nejlepším řešením
na univerzitu zajít a přesvědčit se sám. Připravili jsme individuální dny otevřených dveří, během nichž mohou na vlastní
kůži zažít běžný den studenta VŠCHT. V doprovodu studenta
programu, o který mají zájem, uvidí přednášku, zajdou do laboratoří, na oběd do menzy, navštíví vědeckou knihovnu,
proberou všechno, co je zajímá. Pokud školu fyzicky navštívit
nemohou, mají zájemci příležitost popovídat si s vybraným
průvodcem formou on-line hovoru a univerzitu fyzicky navštívit
hned, jakmile to bude možné.

Lze na Vaší škole studovat pouze chemické studijní programy,
nebo nabízíte i jiné?
V tom je schovaná taková hříčka. Není téměř nic, v čem by
nebyla aspoň trocha chemie. Od potravin přes strojírenství,
životní prostředí až po lidské tělo. Naše programy se rozpínají
od těch tradičních, jako je analytická chemie, technologie
potravin či syntéza a výroba léčiv přes ochranu prostředí, biochemii a genetiku až třeba po forenzní analýzu, bioinformatiku
nebo restaurátorství. Nově jsme také akreditovali bakalářské
a magisterské programy zaměřené na ekonomiku a management, u nichž stejně jako u ostatních programů nepůjdeme
cestou masovosti, ale budeme klást důraz na kontakt studenta
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Balíček MEDICÍNA 2. lékařská fakulta UK
trojice knih — Modelové otázky na 2. lékařskou fakultu UK z chemie, fyziky a biologie
Nové vydání souboru nepostradatelných knih
otázek pro magisterské i bakalářské studium
medicíny.
Odmaturuj z Biologie
Druhé vydání oblíbeného titulu obsahuje přehled středoškolského učiva biologie.
Odmaturuj z Chemie
Text přepracovaného vydání učebnice je doplněn mnoha přehlednými tabulkami a schématy.
Odmaturuj z Fyziky
Poutavá učebnice pro přípravu k maturitě a přijímačkám obsahuje celou středoškolskou látku
fyziky.

Připravte se na maturitu
a přijímací zkoušky
s našimi knižními balíčky
Balíček Obecné studijní předpoklady (OSP a TSP) — SCIO + Taktik
SCIO NSZ Cvičebnice OSP (SCIO)
Oficiální průvodce přípravou na Národní srovnávací zkoušky
Obecné studijní předpoklady na VŠ
Přijímačky na VŠ v pohodě – Studijní předpoklady (Taktik)
Jediná učebnice vhodná jak pro přípravu jak k NSZ OSP, tak
k TSP MU.

Balíček PSYCHOLOGIE (Kern + Smolík)
Přehled psychologie (Portál)
Stručné kompendium oboru psychologie
Psychologie – Jak se dostat na vysokou (Amos)
Testy k přípravě na přijímací zkoušky - v podobě skript

Objednávejte na www.KamPoMaturite.cz

studuj na
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Kam po maturitě:
na veřejnou vysokou školu
Podívejte se na přehled akcí, které veřejné
vysoké školy chystají pro uchazeče, na str. 10.
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze
Moderní aplikace přírodních věd
• Kvantové technologie
• Matematické
modelování
• Radiační ochrana
• Elementární částice
a urychlovače

a Břehová 7
		 115 19 Praha 1
v +420 224 358 284
a studium@fjfi.cvut.cz
O www.fjfi.cvut.cz
		 www.jaderka.cz
X Jaderka

• Informatika
a software
• Kvantová fyzika
• L asery
• Jaderná fyzika
• Nanotechnologie

• Teoretická fyzika
• Radiofarmaka
• Elektronika
• Jaderná chemie
• Aplikovaná statistika
• Matematika

• Optoelektronika
• Reaktory a energetika
• Termojaderná fúze
• Radiologie

Fakulta nabízí studium úzce propojené s praxí již v průběhu bakalářského studia s velkým mezioborovým
přesahem do medicíny, ekonomie, IT, ochrany obyvatelstva a dalších oborů. Absolventi fakulty odcházejí
do praxe jako vysoce cenění odborníci a nemají nouzi o pracovní nabídky.
Díky spolupráci s více než 140 univerzitami a výzkumnými institucemi v ČR i v zahraničí a poměrně malému
počtu studentů garantujeme práci na aktuálních vědeckých a aplikačních problémech a možnost vycestovat
do zahraničí na stáže a dlouhodobé pobyty.
Fakulta též nabízí neformální vyžití v podobě kulturně‑společenských a vědeckých akcí. Pořádáme plesy,
Noc na Jaderce, konference, Festival umění, divadla atd. Příjemné prostředí napomáhá lépe zvládat náročné
studium.
Přihlášky: do 30. 4. 2021 – prihlaska.cvut.cz
Den otevřených dveří (DOD): 25. 1 2021 Děčín, 26. 1. 2021 Praha

Bc.

EKONOMIKA
A MANAGEMENT
v češtině i v angličtině.

STUDUJ BYZNYS
NA TECHNICE

Tři roky, šest specializací:
Marketing
Personalistika
Podpora firemních procesů
Účetnictví a daně
Obchodní management
Manažerská informatika
Ing.

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ
INOVACÍ
v češtině i v angličtině.

Víc se dozvíte na Dni otevřených
dveří v pátek 22. ledna 2021!

ČVUT Masarykáč

WWW.MUVS.CVUT.CZ

studuj na
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NEJLEPŠÍ ČASY ZAŽIJEŠ
JEN V KAMPUSU ČZU

#čzujsity

studuj.czu.cz

10 důvodů,
proč si
vybrat ČZU

ivp.czu.cz
pef.czu.cz
ftz.czu.cz
af.czu.cz
ﬂd.czu.cz
tf.czu.cz
fzp.czu.cz

1

Bohatý studentský život

2

Široké možnosti uplatnění

3

Špičková věda a výzkum

4

Teorie doplněná praxí

5

Studium v zahraničí

6

Kariérní poradenství

7

Podnikatelský inkubátor
PointOne

8

Nejzelenější kampus v ČR

9

Propracovaný stipendijní systém

10

Ekologie, to je naše!

studuj.czu.cz
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Technická fakulta ČZU v Praze
TECHNICKÁ FAKULTA České zemědělské univerzity v Praze nabízí zájemcům o studium v rámci akreditovaných dvoustupňových studijních programů tříleté bakalářské a dvouleté navazující magisterské
studium v prezenční i kombinované formě v těchto studijních programech:

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
X tf.czu.cz

•
•
•
•
•
•
•
•

Zemědělská technika
Silniční a městská automobilová doprava
Technika a technologie zpracování odpadů
Technologická zařízení staveb
Obchod a podnikání s technikou
Informační a řídicí technika v APK
Inženýrství údržby
Technology and Environmental Engineering
(vyučovaný v AJ)
• Agricultural Engineering (vyučovaný v AJ)
Dny otevřených dveří: 22. a 23. 1. 2021 a online na webu Technické fakulty.
Elektronickou přihlášku ke studiu lze podat od 20. 11. 2020 do 31. 3. 2021
na https://is.czu.cz/prihlaska/
Podrobné informace o možnostech studia lze získat na www.tf.czu.cz

Velké změny u maturit 2021
• Z čeho se maturita skládá
• Jak je maturita hodnocena

Jak udělat

maturitu

• Jak postupovat v případě neúčasti,
		 nemoci aj.
•
		
		
		

v roce 2021
• Změny státní maturity
• Vzorový test
ité informace
• Odvolání a další důlež

Stáhněte si zdarma také e-booky
k přijímacím zkouškám na práva,
psychologii, medicínu a další žádané 		
obory

Stahujte zdarma
www.kampomaturite.cz
/e-booky/

studuj na
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Studujte u nás!
Naše fakulta je moderní a otevřená instituce spolupracující
s významnými zahraničními partnery. Studentům se zájmem
o ryby a jejich chov, o vodu, její šetrné využívání a o ochranu
vodních ekosystémů nabízíme všechny úrovně VŠ vzdělávání
v prezenční (p) i kombinované (k) formě.
Bakalářské studium (Bc.)
Rybářství - tříleté p/k
Ochrana vod - tříleté p/k
Navazující magisterské studium (Ing.)
Rybářství a ochrana vod - dvouleté p/k
Doktorská studia (Ph.D.)
Rybářství - čtyřleté p/k
Ochrana vodních ekosystémů - čtyřleté p/k
Kromě kvalitního vzdělání studentům poskytujeme:
- velkorysá stipendia,
- možnost placené práce v laboratořích i v terénu,
- možnost využití vlastního rybářského revíru fakulty.

Den otevřených dveří: 22. leden 2021
Termín pro příjem přihlášek: 31. březen 2021

www.frov.jcu.cz

vysokeskoly.com

Učíme lidi pomáhat
STUDIJNÍ PROGRAMY
Bakalářské studium (Bc.)
Fyzioterapie
Laboratorní diagnostika
Nutriční terapie
Pediatrické ošetřovatelství
Porodní asistence
Radiologická asistence
Sociální práce
Všeobecné ošetřovatelství,
Nursing (angl. verze studijního
programu)
Zdravotně-sociální péče
Zdravotnické záchranářství

Navazující magisterské studium
(Mgr.)
Management sociální práce
v organizacích
Specializace v ošetřovatelství
Rigorózní řízení
obor Ošetřovatelství ve
vybraných klinických oborech
obor Rehabilitační-psychosociální
péče o postižené děti, dospělé
a seniory
Doktorské studium
Studijní program Ošetřovatelství
Studijní program Rehabilitace

Předpokládané termíny:

Den otevřených dveří: 22. leden 2021
Podání přihlášek: do 10. 4. 2021
Připravujeme studenty moderními metodami pro profese, bez nichž
se společnost neobejde, takže naši absolventi si mohou vybírat
z mnoha nabídek. U nás máte jistotu, že vás naučíme dělat
užitečnou práci, které si lidé váží.

www.zsf.jcu.cz

studuj na

19

20

Veřejné vysoké školy

vysokeskoly.com

Study
Design
your
Design
Life
your
Filozofická fakulta Jihočeské univerzity nově nabízí
bakalářské programy s volnými kombinacemi.
Po maturitě si vyber jeden program a až
v průběhu prvního ročníku si k němu můžeš přidat druhý.
I letos otevíráme programy učitelství pro střední školy.

dějiny
umění
historie

čeština

archeologie

Filozofická
fakulta
Jihočeská
archivnictví

estetika

univerzita

bohemistika

francouzština

Přihlášky ke studiu pro akademický rok ����/����
Bc., nMgr. i Ph.D. budou přijímány do ��. �. ����.

ff.jcu.cz

studuj na

Veřejné vysoké školy

vysokeskoly.com

21

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Přírodovědecká fakulta JU nabízí odborné studium zaměřené na biologické, chemické, fyzikální,
informatické a matematické obory. Součástí nabídky studijních oborů je také víceoborové studium
učitelství pro SŠ.

a Branišovská 1760
		 370 05 České Budějovice
v +420 387 776 201
a sekret-fpr@prf.jcu.cz
O www.prf.jcu.cz

Na Přírodovědecké fakultě JU lze v akademickém roce 2021/2022 studovat následující obory:
V bakalářském stupni: Biologie, Biofyzika, Biological Chemistry, Biomedicínská laboratorní technika,
Péče o životní prostředí, Aplikovaná matematika, Chemie, Fyzika, obory vzdělávání budoucích
středoškolských učitelů.
Magisterský stupeň studia: Nabízí řadu biologických oborů a specializací na katedrách Botaniky,
Biologie ekosystémů, Experimentální biologie rostlin, Molekulární biologie a genetiky, Medicínské
biologie, Parazitologie, Zoologie a nebiologických oborů na ústavech Chemie, Fyziky, Aplikované
informatiky a Matematiky.
Studium učitelství pro střední školy: V současné době je na středních školách vysoká poptávka
po aprobovaných učitelích především přírodovědných a technických předmětů. Přírodovědecká fakulta
nabízí možnost studia naprosté většiny těchto předmětů v aprobacích pro střední školy.
Na PřF tyto bakalářské studijní programy mají přívlastek „se zaměřením na vzdělávání pro střední
školy“, v navazujícím magisterském studiu potom Učitelství pro střední školy.
Zájemci o studium učitelství mohou vybírat z oborů Biologie, Chemie, Fyzika, Informatika, Matematika.
Stipendium pro talentované studenty: PřF JU již tradičně vypisuje stipendia pro talentované nastupující
studenty. O stipendium se mohou zájemci ucházet na základě své účasti a dobrých výsledků v odborných
soutěžích (např. Biologická olympiáda, SOČ). Kromě osobního stipendia budou součástí tohoto ocenění
také finanční prostředky, které může student v případě zájmu využít na zahájení vlastní výzkumné
činnosti na některé z kateder či ústavů PřF JU.
Více informací o studiu na PřF JU a o akcích pořádaných pro veřejnost se zájemci mohou dozvědět
na webových stránkách fakulty.
www.prf.jcu.cz

studuj na

MUNI
ECON
S námi se vyplatí počítat!
+ Praxe a stáže

+ Terminál Bloomberg

+ Stipendijní programy

+ Akreditace uznávané
v zahraničí

+ Studentský spolek
Klub investorů

+ Přípravné kurzy
k přijímačkám

+ 90 partnerských
zahraničních univerzit

+ 3000 studentů ročně

+ 13 000 absolventů

Ekonomicko-správní fakulta MU je skvělým startem pro tvou kariéru
a jako málokterá škola v ČR nabízí studium ekonomie v kombinaci
s obory dalších fakult univerzity. Vyber si z našich bakalářských
studijních programů:
EKONOMIE
Pusť se do světa ekonomie a nahlédni do
fungování trhů, firem nebo mysli spotřebitelů.
Nauč se modelovat reálné situace.

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT
Zjisti, jak řídit podnik, jak vést tým nebo jak
využívat marketing a projektový management
v praxi.

FINANCE
Poznej finanční trhy, obchodování na burze
a zjisti, jak na daně, audit, účetnictví nebo
osobní a firemní finance.

PODNIKOVÁ INFORMATIKA
Získej manažerský pohled na řízení IT, zavádění IS a projektové řízení, nauč se programovat
a pracovat s technologiemi.

FINANCE A PRÁVO
Získej rozhled ve financích, pojišťovnictví,
v daňovém a finančním právu a zúčastni se
i reálných simulací soudních procesů.

REGIONÁLNÍ ROZVOJ A CESTOVNÍ RUCH
Zjisti, jak jsou turistické destinace řízeny, proč
jsou některé regiony vyspělé a některé ne,
a nauč se pracovat s projekty EU.

HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA
Studuj moderní ekonomické teorie, probádej
hospodářské mechanismy národních ekonomik a analyzuj jejich vývoj.

VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA
Zajímáš se o finance a politiku? Prohlub si kritické myšlení, využij analýzy a zkoumej systém
veřejných financí a správy.

Mrkni na podrobný popis
nabídky našich studijních
programů

Anna
Puhlovská
Veřejná ekonomika a správa (MUNI ECON)
a Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost
(MUNI PED)

„Studium jazyků mě vždycky lákalo,
ale stejně tak i ekonomie. Dlouho jsem
rozmýšlela, který z oborů zvolit, a pak jsem
zjistila, že ECON MUNI nabízí právě tuhle
nevšední kombinaci díky sdruženému
studiu. Fakulty Masarykovy univerzity
spolupracují, a tak se studium na více
fakultách dá v pohodě zvládnout. Mile mě
překvapil přátelský kolektiv, vyučující nám
totiž vycházejí maximálně vstříc. A abych
nezapomněla, Brno je taky skvělé studentské město, ale to poznáte sami!“

Připoj se k nám na Den otevřených dveří a zeptej se
na vše, co tě zajímá! Těšíme se 18. ledna 2021!
/econmuni

Masarykova Univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, Lipová 41a, 602 00 Brno

econ.muni.cz

Nabídka studijních programů
pro akademický rok
2021/2022
Magisterské programy

Bakalářské programy

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

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Přijímací zkoušky: 15.–16. 6. 2021
Podání e-přihlášky: 1. 11. 2020 – 28. 2. 2021

Navazující magisterské
programy
–
–
–
–

Fyzioterapie
Intenzivní péče
Výživa dospělých a dětí
Optometrie

Přijímací zkoušky:
Podání e-přihlášky:

Fyzioterapie
Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
Nutriční terapie
Optika a optometrie
Ortoptika
Porodní asistence
Radiologická asistence
Všeobecné ošetřovatelství
Zdravotnické záchranařství

Přijímací zkoušky: 24. 6. 2021
Podání e-přihlášky: 1. 11. 2020 – 28. 2. 2021

24. 6. 2021
1. 1. 2021 – 30. 4. 2021

Simulační centrum
SIMU
SIMU je nejmodernějším simulačním
centrem pro výuku studentů lékařských
studijních programů ve střední Evropě.
Je vybaveno podobně jako reálná nemocnice.
Na střeše má heliport, v nemocničním patře
operační sály, jednotky intenzivní péče,
zdravotnickou techniku a simulátory. O tom
ale SIMU není.
SIMU je především o možnostech.
Jen v SIMU si můžete vyzkoušet a zažít
všechny lékařské postupy na vlastní kůži.

den otevřených dveří
16.ledna 2021
20.ledna 2021

Univerzitní kampus Bohunice,
Kamenice 5, 625 00 Brno
prihlaska@med.muni.cz
studijni@med.muni.cz
www.med.muni.cz/uchazeci
www.med.muni.cz/simu

MUNI
PŘÍRODOVĚDECKÁ
FAKULTA

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

JASNÁ PROFILACE STUDENTA
NA BUDOUCÍ POVOLÁNÍ

•

Přehledná nabídka programů včetně učitelství
pro střední školy.

•

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

•

Zájemci dostanou pohodlnější možnost studovat
na dvou fakultách MU současně.

•

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

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

Na základě průzkumů trhu práce velice dobře víme,
co zaměstnavatelé od našich absolventů potřebují.
A podle toho je naše studijní nabídka koncipovaná. Věříme, že si z ní vyberete na sci.muni.cz/
pro-uchazece/bakalarske-studium.

EXCELENTNÍ PŘIPRAVENOST ABSOLVENTŮ PRO PRAXI

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

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

Dny otevřených dveří
v sobotu 23. 1. a v úterý 26. 1. 2021.
Bližší informace na www.sci.muni.cz

studuj na

@sci.muni.cz

sci_muni
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Navštivte první
informatickou fakultu v ČR

vysokeskoly.com

Bakalářské studijní
programy a jejich zaměření
Informatika

tradice od roku 1994
den otevřených dveří 5. 2. 2021
řada možností přijetí bez přijímaček
propojení studia, výzkumu a praxe
v jedné budově
průměrný první plat absolventů:
51 000 Kč

#fimuni

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

Programování
a vývoj aplikací

Kyberbezpečnost

Informatika
ve vzdělávání

programy.fi.muni.cz

STUDUJ, SPORTUJ
A BAV SE V BRNĚ!
Láká Tě sportovní trénink, pohybová aktivita dětí,
sportovní management či výživa ve sportu?
Chceš být trenérem, rozhodčím, manažerem,
fyzioterapeutem nebo tělocvikářem?
Podívej se do nabídky studijních programů
a přijď 28. ledna 2021 na Den otevřených dveří!

STUDIJNÍ PROGRAMY
Osobní a kondiční trenér
Specializace ve zdravotnictví
obor Fyzioterapie
Tělesná výchova a sport se specializacemi
– Management sportu
– Regenerace a výživa ve sportu
– Rozhodčí kolektivních her
– Speciální edukace bezpečnostních složek
– Trenérsví
– Rozhodčí kolektivních her

www.fsps.muni.cz/uchazeci

studuj na
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Farmaceutická fakulta Masarykovy univerzity
Farmaceutická fakulta MU nabízí studium v perspektivní vzdělávací oblasti FARMACIE
MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM FARMACIE – pětileté studium (Mgr.)

a Palackého tř. 1946/1
		 612 00 Brno
v +420 541 562 802
a studijni@pharm.muni.cz
O www.pharm.muni.cz/
		 pro-uchazece/
		 magisterske-studium
X FarmacieBrno

Farmacie je zdravotnický obor teoreticky i prakticky zaměřený na léčiva, jejich výzkum, vývoj, hodnocení, přípravu, výrobu a poskytování. Absolvent magisterského studia farmacie je odborně způsobilý
k výkonu zdravotnického povolání farmaceuta v lékárnách, nemocnicích, laboratořích zdravotnického
charakteru, laboratořích pro výzkum, vývoj a kontrolu léčiv, ve farmaceutických výrobních a distribučních
společnostech, v akademické sféře a v dalších institucích zabývajících se vědou, výzkumem, vývojem
a inovacemi, v řídících strukturách zdravotnictví a v dalších souvisejících oblastech.
Absolventi po získání titulu „magistr“, mohou vykonat státní rigorózní zkoušku a získat akademický
titul „doktor farmacie“ (PharmDr.). Fakulta dále nabízí doktorský studijní program v pěti oborech
studia (Ph.D.).
Den otevřených dveří: 29. 1. 2021
Termín přijímacích zkoušek: 15. – 17. 6. 2021
Informace o přijímacím řízení:
https://www.pharm.muni.cz/media/3271816/prijimaci-rizeni-2021.pdf

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Ústav hudební vědy FF MU nabízí pro akademický rok 2021/2022 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?

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

• 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. 2021 (is.muni.cz/prihlaska)
Den otevřených dveří 22. a 23. 1. 2021

Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně

a Zemědělská 1
		 613 00 Brno
v +420 545 133 008
a agro@mendelu.cz
O www.af.mendelu.cz
X af.mendelu
[ af.mendelu

BUDOUCNOST PŘINÁŠÍ VÝZVY… POJĎTE S NÁMI Z(MĚNIT) SVĚT
Tradiční i nové studijní programy a obory v širokém rozpětí, profesionální přístup, spojení s praxí a komerční
sférou vč. mezinárodní spolupráce, moderní výukové a experimentální zázemí (špičkové laboratoře, skleníky,
fytotrony, vlastní pivovar a potravinářské poloprovozy, zkušebna vozidel, stáje s hospodářskými zvířaty).
PROGRAMY (a specializace) BAKALÁŘSKÉHO STUDIA (Bc.) – 3 roky studia:
Agroekologie (sp. Agroekologie, Pozemkové úpravy a ochrana půdy, Voda v agroekosystému) • Aplikovaná technika (sp. Odpadové hospodářství, Provoz techniky, Technické znalectví a oceňování, Zemědělské
stavby a technologická zařízení) • Fytotechnika (sp. Fytotechnika, Rostlinolékařství) • Molekulární biologie
a biotechnologie • Profesní zemědělství • Technologie potravin • Zemědělské inženýrství (sp. Agrobyznys,
Zemědělské inženýrství (+K)) • Zootechnika (sp. Zootechnika, Rybářství)
PROGRAMY NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA (Ing.) – 2 roky studia:
Agroekologie • Fytotechnika • Krmivářství • Molekulární biologie a biotechnologie • Odpadové hospodářství
(+K) • Potravinářství a výživa člověka • Profesní zemědělství • Provoz techniky • Rostlinolékařství • Rybářství
a hydrobiologie • Technické znalectví a oceňování • Zemědělské inženýrství (+K) • Zootechnika • General
Agriculture (AJ)
Vysvětlení zkratek: sp = specializace, +K = obor je vyučován i v kombinované formě, AJ = v anglickém jazyce
Úspěšní studenti navazujících magisterských oborů mohou pokračovat následně i v doktorském studiu a získat
titul Ph.D.
ONLINE DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 8. 1., 22. 1. a 5. 2. 2021
PŘIHLÁŠKY KE STUDIU: do 31. 3. 2021

studuj na
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Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně
Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně nabízí studium akreditovaných bakalářských
studijních programů v oblastech učitelství pro SŠ a neučitelské pedagogiky. Jako jediný na MENDELU tak
poskytuje pedagogické vzdělání, které má na univerzitě tradici už od roku 1964.
Studenti si mohou rozšířit své znalosti také v odborných, jazykových nebo zájmových kurzech, které organizujeme, a zlepšit tak své šance na trhu práce. Dále pomáháme studentům nastartovat pracovní kariéru
nebo zvládnout obtíže spojené se studiem, a to prostřednictvím Poradenského a profesního centra.
Bakalářské studium

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

• Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku
(prezenční i kombinované, 3 roky)
Absolventi mohou pracovat jako učitelé na středních
odborných školách.
• Aplikovaná pedagogická studia
(prezenční i kombinované, 3 roky)
Absolventi mohou pracovat jako profesionální lektoři nebo
manažeři vzdělávání v soukromém nebo veřejném sektoru.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 5. 2. 2021
PŘIHLÁŠKY KE STUDIU: 15. 4. 2021

Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity
Proč studovat u nás?
Stoletá tradice školy, komplexnost informací, excelentní technologie a přístupy, vlastní zázemí 11.000
ha školního lesa v blízkosti, osobní přístup - máme prostor a čas se vám věnovat, podporujeme mobilitu,
Brno - top studentské město na světě, koleje pro všechny v prvním ročníku
Obory bakalářského studia (Bc.):
Arboristika (P, K); Design nábytku (P); Krajinářství (P); Lesnictví - specializace: Lesnictví (P, K) / Lesnictví
tropů a subtropů (P), Tvorba a výroba nábytku - specializace: Navrhování nábytku / Výroba nábytku
(P); Stavby na bázi dřeva (P), Technologie a management zpracování dřeva (P, K)
Obory navazujícího magisterského studia (Ing.):

a Studijní oddělení
		 LDF MENDELU
		 Zemědělská 3
		 613 00 Brno
v +420 545 134 006
a studpri@mendelu.cz
O www.ldf.mendelu.cz

Design nábytku (P); European Forestry (P, A); Krajinné inženýrství (P); Lesní inženýrství - specializace:
Lesní inženýrství (P, K) / Lesní inženýrství tropů a subtropů (P); Nábytkové inženýrství (P); Stavby
na bázi dřeva (P); Technická biologie dřevin (P), Technologie a management zpracování dřeva (P, K)
Úspěšní studenti magisterských oborů mohou následně pokračovat i v doktorském studiu a získat
titul Ph.D.
Vysvětlivky: P – prezenční forma studia, K – kombinovaná forma studia, A – výuka v anglickém jazyce
Dny otevřených dveří: 29. 1. 2021, 26. 2. 2021
Přihlášky ke studiu: do 31. 3. 2021

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

Bakalářské studium (Bc.):

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 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 ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKÁ
ARCHITEKTURA (bez S, p)

SP REALIZACE A SPRÁVA ZELENĚ
• S Správa zeleně (k)
• S Zahradní a krajinářské realizace (p)
SP KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA (bez S, p)

SP REALIZACE A SPRÁVA ZELENĚ (bez S, p)

Vysvětlení zkratek:
SP – studijní program, S – specializace, p – prezenční forma, k – kombinovaná forma
Dny otevřených dveří: 20. ledna 2021 a 17. února 2021
Přihlášky ke studiu: do 31. března 2021 (Bc.) a do 21. května 2021 (Ing.)

studuj na

OVLIVNI NEJEN SVOU BUDOUCNOST...
PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA

S TA Ň S E T Í M , K O H O P Ř Í R O D A P O T Ř E B U J E
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 11. 1. 2021

LÉKAŘSKÁ FAKULTA

D N E Š N Í H R D I N O V É N E N O S Í B R N Ě N Í , A L E B Í LÝ P L Á Š Ť
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 12. 1. 2021

FILOZOFICKÁ FAKULTA

NAVRCH MAJÍ TI, KTEŘÍ ČTOU MEZI ŘÁDKY
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 13. 1. 2021

FAKULTA UMĚNÍ

U M Ě N Í M Ě N I T O B R A Z S V Ě TA
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 14. 1. 2021

PEDAGOGICKÁ FAKULTA

S TA Ň S E S K U T E Č N Ý M I N F L U E N C E R E M
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 15. 1. 2021

FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ

BEZ SOLIDARITY UMÍRAJÍ LIDÉ I SPOLEČNOST
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 16. 1. 2021

studijní obory, e-přihlášky, přijímací zkoušky:

S T U D Ustuduj
J O S T R Ana
VSKOU.CZ
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Informatika
v Opavě
Studijní programy Ústavu
informatiky FPF SU v Opavě:

•
•
•
•
•
•

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

více informací na: www.informatika-opava.cz

Nabízíme ti jednoduchý začátek,
průběh a závěr je už
VE TVÝCH RUKÁCH...
studuj u nás BEZ PŘIJÍMAČEK!
Den ých
en
otevřveří
d

26

a
. ledn
2021

Vyber si svůj program:
Marketing
Management v sociálních službách
Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví
Cestovní ruch a turismus
Finance a účetnictví
Veřejná ekonomika a správa
Podniková ekonomika a management
Specializace Management hotelnictví
Specializace Marketing a obchod
Specializace Podnikání
Specializace Účetnictví a daně

Manažerská informatika
Specializace Internet v podnikání
Specializa

Vysoká škola
polytechnická Jihlava
APLIKOVANÁ TECHNIKA
PRO PRŮMYSLOVOU PRAXI

APLIKOVANÁ INFORMATIKA
APLIKOVANÉ STROJÍRENSTVÍ

CESTOVNÍ RUCH
FINANCE A ŘÍZENÍ
ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ
PRACOVNÍK
VŠEOBECNÁ SESTRA
PORODNÍ ASISTENTKA

www.vspj.cz

ujopf.cz
www.stud

facebook.com/vsp.jihlava
www.instagram.com/
vysokaskolapolytechnickaji

studuj na

BEZ
PŘIJÍMAČEK

29

30

vysokeskoly.com

Veřejné vysoké školy

studuj na

Veřejné vysoké školy

vysokeskoly.com

31

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:

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

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

PRŮMYSLOVÉ INŽENÝRSTVÍ

Doktorské studijní programy:
TEXTILNÍ INŽENÝRSTVÍ
PRŮMYSLOVÉ INŽENÝRSTVÍ

VÝROBA ODĚVŮ A TECHNICKÉ KONFEKCE

Den otevřených dveří: 13. února 2021
Termíny podání přihlášek BSP, NMSP a DSP naleznete na webových stránkách:
http://www.ft.tul.cz/uchazeci

Fakulta sociálně ekonomická Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Fakulta sociálně ekonomická (FSE) je jednou z devíti součástí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem. Hlavním posláním FSE je příprava vysoce kvalifikovaných pracovníků – bakalářů
a inženýrů ve třech studijních programech.
Ekonomický studijní program je na obou úrovních studia zaměřen na ekonomiku a management, další
program na regionální rozvoj a veřejnou správu a studijní program sociální politika a sociální práce je
na magisterské úrovni zaměřen na řízení v sociální práci. Díky tomu nacházejí naši absolventi dobré
uplatnění nejen v podnikatelské sféře, ale i ve státní správě a samosprávě
Programy doktorského studia jsou založeny na integraci ekonomického poznání s ostatními společenskovědními obory.

a Moskevská 54
		 400 96 Ústí nad Labem
v +420 475 210 305
O www.fse.ujep.cz

Bakalářské studium
— prezenční a kombinovaná
forma studia

Navazující magisterské
studium — prezenční forma
studia

• Ekonomika a management
• Regionální rozvoj a veřejná
správa
• Sociální politika a sociální
práce

• Ekonomika a management
• Regionální rozvoj a veřejná
správa
• Řízení v sociální práci

Doktorské studium:
• Aplikovaná ekonomie
a správa
• Regulace a behaviorální 		
studia

Fakulta strojního inženýrství Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

a Pasteurova 3334/7
		 400 96 Ústí nad Labem
v +420 475 285 514
m +420 475 285 566
a kontakt.fsi@ujep.cz
O www.fsi.ujep.cz
X fsiujep

Fakulta strojního inženýrství připravuje technické pracovníky v bakalářských a navazujících
magisterských programech a odborníky-specialisty v doktorském programu. Je zde možnost
denního i kombinovaného studia. Fakulta rozvíjí vědeckou a výzkumnou činnost v oblasti aplikovaných technologií. Koncepce fakulty je zaměřena na průmyslovou sféru a podporuje tak snahu
garantovat technické vzdělání v Ústeckém kraji.
Bakalářský studijní program:
• Řízení výroby
• Materiály a technologie
v dopravě
• Energetika
• Materiálové vědy
• Konstrukce strojů a zařízení

Navazující studijní program:
• Produktové inženýrství
• Materiály a technologie
v dopravě
• Energetika
• Materiálové vědy

Den otevřených dveří: 27. 1. 2021
Více informací naleznete na www.fsi.ujep.cz.

studuj na

Doktorský studijní program:
• Strojírenská technologie

ík

covn

ní pra

l
sociá

univerzita karlova
matematicko-fyzikální fakulta

termín podání přihlášky pro bakalářské studium: 31. 3. 2021
termín podání přihlášky pro magisterské studium: 28. 2. 2021

Fyzika

Informatika

Matematika

Učitelství

Bakalářský program (Bc.)

Bakalářské programy (Bc.)

Bakalářské programy (Bc.)

Bakalářské programy (Bc.)

Fyzika

Informatika

Obecná matematika

Kombinace programů se zaměřením

Matematika pro informační

na vzdělávání

Obecná informatika
Navazující magisterské programy (Mgr.)

Databáze a web

Astronomie a astrofyzika

Umělá inteligence

Finanční matematika

Matematika

Biofyzika a chemická fyzika

Počítačová grafika, vidění

Matematické modelování

Informatika

Částicová a jaderná fyzika

a vývoj her

Fyzika atmosféry, meteorologie

Programování a vývoj software

Navazující magisterské programy (Mgr.)

Matematika – Geografie (na PřF UK)*

Systémové programování

Finanční a pojistná matematika

Matematika – Tělesná výchova a sport

a klimatologie
Fyzika kondenzovaných soustav

Bioinformatika (na PřF UK)*

a materiálů
Navazující magisterské programy (Mgr.)

Geofyzika a fyzika planet

Informatika – Diskrétní modely

Matematické a počítačové modelování

a algoritmy
Informatika – Jazykové technologie

Optika a optoelektronika
Teoretická fyzika

a počítačová lingvistika
Informatika – Softwarové a datové
inženýrství

Fyzika

Deskriptivní geometrie

Matematická analýza
Matematické modelování ve fyzice

Fyzika povrchů a plazmatu

ve fyzice

technologie

a technice

(na FTVS UK)*
Matematika v kombinaci
s jedním z programů na FF UK

Matematické struktury

Český jazyk a literatura

Matematika pro informační

Anglický jazyk a literatura

technologie
Numerická a výpočtová matematika

Francouzský jazyk a literatura
Německý jazyk a literatura

Pravděpodobnost, matematická
statistika a ekonometrie

Navazující magisterské programy (Mgr.)

Informatika – Softwarové systémy

Učitelství fyziky pro střední školy

Informatika – Teoretická informatika

Učitelství matematiky

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

R mff.cuni.cz R matfyz.cz

R facebook.com/MFFUK

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

pro střední školy
Učitelství informatiky pro střední školy
Učitelství deskriptivní geometrie
pro střední školy

studuj na

Veřejné vysoké školy

vysokeskoly.com

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

CHCI STUDOVAT

ADIKTOLOGII.

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

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

CHCETE
VĚDĚT
VÍC?

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM
adipoint.wordpress.com

studuj na
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Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice
Jako jediní v ČR poskytujeme komplexní vzdělání v oblasti dopravy.
BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
A SPECIALIZACE:
• Dopravní management a marketing
• Logistika
• Technologie a řízení dopravy
• Technika, technologie a řízení letecké dopravy
• Dopravní stavitelství
• Provoz a údržba vozidel
• Elektrická trakce a elektromobilita
• Stavba vozidel

a Studentská 95
		 532 10 Pardubice 2
v +420 466 036 096
a studijni.dfjp@upce.cz
O www.dfjp.upce.cz
X pardubice.dfjp

• Můžete pokračovat v navazujícím
i doktorském studiu
• Máte téměř 100% uplatnění na trhu práce
• Moderně vybavené laboratoře, Výukové a výzkumné
centrum v dopravě, Dopravní sál
• Důraz na propojení teorie a praxe
• Možnost účasti na řešení vědecko‑technických
projektů

• Bohatý stipendijní program a možnost studia
v zahraničí
• Vše na jednom místě; učebny, koleje, menza,
sportoviště, knihovna, kluby
Termín pro podání přihlášek do 1. kola studia:
1. 1. 2021 - 31. 5. 2021
Dny otevřených dveří 27. 1. 2021 a 6. 3. 2021

Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice
Vyberte si ze studia financí, managementu, ekonomiky podniků, či státu a obcí, informatiky v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech:

a Studentská 95
		 532 10 Pardubice 2
v +420 466 036 454
a ipc.fes@upce.cz
O www.feska.cz
		 eprihlaska.upce.cz
X fes.upce
[ feskapardubice

• Hospodářská politika a veřejná správa
• Hospodářská politika a veřejná správa
— zaměření Obchodní inspekce
• Ekonomika a management
• Aplikovaná informatika — zaměření
na multimédia ve firemní praxi
• Informatika a systémové inženýrství
• Finance
Možnost studia vybraných programů v angličtině,
rozsáhlá nabídka ERASMUS+ výjezdů, vše pohromadě v univerzitním kampusu, velké sportovní vyžití.
Navštivte nás 21. 1. a 6. 2. 2021.
Přihlášky do bakalářského studia do 31. 3. 2021.
Přijetí do bakalářského i magisterského studia bez přijímacích zkoušek.

Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Nabízí pro akademický rok 2021/2022

v +420 576 032 024
		 +420 576 032 025
		 +420 576 038 008
a studium@fhs.utb.cz
O www.fhs.utb.cz
X fhs.utb
[ fhs.utb

Bakalářské studium
• Anglický jazyk pro manažerskou praxi
• Německý jazyk pro manažerskou praxi
• Sociální pedagogika
• Učitelství pro mateřské školy
• Všeobecné ošetřovatelství
• Porodní asistence
Magisterské studium
• Učitelství pro 1. stupeň základní školy 		
(pětileté)
• Sociální pedagogika (dvouleté)
• Předškolní pedagogika (dvouleté)
Doktorské studium
• Pedagogika

Elektronické přihlášky: do 31. 3. 2021
U vybraných studijních programů sledujte průběžně web Fakulty humanitních studií, kde budou
zveřejněny informace k vyhlášenému přijímacímu
řízení a termíny podání přihlášek.
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Největší vzdělávací portál

MAPA VYSOKÝCH ŠKOL

PRAHA
brána ke vzdělání
Akademie Vaše
múzických
umění v Praze

www.amu.cz

Akademie výtvarných umění v Praze

www.avu.cz

AKCENT College s.r.o.
Anglo-americká vysoká škola, z. ú.
Nejlepší časopis pro budoucí maturanty

Archip, s.r.o.

ART & DESIGN INSTITUT, s.r.o.
CEVRO Institut, z.ú.

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

Česká zemědělská univerzita v Praze

www.czu.cz

České vysoké učení technické v Praze

www.cvut.cz

INTERNATIONAL EDUCATION IN PRAGUE s.r.o.*

interpragueuniver.cz

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

www.mup.cz

Policejní akademie České republiky

www.polac.cz

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

www.praguecollege.cz
www.pvsps.cz
www.unicornuniversity.
net

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
Vysoká škola ekonomie a managementu, a.s.
Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o.
Vysoká škola Humanitas Filia Praha*
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Vysoká škola kreativní komunikace, s. r. o.
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů
Praha, o.p.s.
Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.
Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní
institut - AMBIS, a.s
Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA,
spol. s r.o.
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce
sv. Alžbety Bratislava n.o., detašované pracoviště Praha*

Úst
nad

Plzeň

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

BRNO

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

AKADEMIE STING, o.p.s.

www.sting.cz

Vysoká škola technická a ekonomická
v Českých Budějovicích

Janáčkova akademie múzických umění

www.jamu.cz

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Masarykova univerzita

www.muni.cz

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o.

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

www.mendelu.cz
www.newtoncollege.cz
www.unob.cz

Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku, o.p.s.
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
VŠE Fakulta managementu Jindřichův Hradec

Univerzita Hradec Králové

www.hotskolabrno.cz

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

www.filmovka.cz
www.jcu.cz
www.fm.vse.cz

www.svse.cz

www.uhk.cz

LIBERECKÝ KRAJ
Technická univerzita v Liberci

JIHOČESKÝ KRAJ

www.vstecb.cz

KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ

www.vfu.cz

www.vutbr.cz

www.vsers.cz

Collegium Humanum – Varšavská univerzita
managementu
Dolnoslezská vysoká škola Kancelář přijímacího
řízení Ostrava*
Hornoslezská vysoká škola obchodní – zahraniční
fakulta v Ostravě*
NEWPORT INTERNATIONAL UNIVERSITY, s.r.o.*

www.tul.cz

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

V ČESKÉ REPUBLICE
Liberec

tí
d Labem
Hradec
Králové

Praha

Pardubice
Opava
Ostrava
Olomouc

Vsetín
Zlín

Jihlava

Brno

České
Budějovice

Ostravská univerzita

www.osu.cz

ÚSTECKÝ KRAJ

Slezská univerzita v Opavě

www.slu.cz

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

www.vsb.cz

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem

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

www.pedagogikakarvina.
cz
www.prigo.cz

PLZEŇSKÝ KRAJ
Západočeská univerzita v Plzni

www.zcu.cz

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

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

OLOMOUCKÝ KRAJ
www.fves.eu

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

www.utb.cz

Vysoká škola Humanitas
Fakulta společenských studií*

www.huni.cz

VYSOČINA
Vysoká škola polytechnická Jihlava

www.vsaps.cz

STŘEDOČESKÝ KRAJ

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, o.p.s.

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

Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o.

www.ujep.cz

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

www.upol.cz

Vysoká škola logistiky o.p.s.

www.vslg.cz

PARDUBICKÝ KRAJ
Univerzita Pardubice

www.vspj.cz

www.mvso.cz

Univerzita Palackého v Olomouci

www.upce.cz

* Nemají program/obor akreditovaný MŠMT ČR
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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 — prezenční
NABÍZÍME:
• kvalitní vzdělání
• softwarové vybavení i moderní výpočetní technika,
počítačové učebny, laboratoře
• zahraniční studijní pobyty
a Nad Stráněmi 4511
760 05 Zlín
v +420 576 035 052
a studium@fai.utb.cz
O www.utb.cz/fai

• široké uplatnění na trhu práce
Termín podání přihlášky: do 30. 4. 2021
Elektronická přihláška: www.eprihlaska.utb.cz

Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Pokud jste byli odjakživa fascinováni tím, jak funguje svět. Pokud se chcete dozvědět víc
o materiálech, potravinách, ochraně životního prostředí, výrobních technologiích, kosmetice
nebo polymerech. Uplatnit se v oborech, které 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
TECHNOLOGIE A HODNOCENÍ
POTRAVIN
• Technologie potravin
• Gastronomické technologie
• Chemie a analýza potravin
• Potravinářské biotechnologie
a aplikovaná mikrobiologie
a studium@ft.utb.cz
O www.ft.utb.cz
[ @ft.utb

PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ
• Technologická zařízení
Den otevřených dveří: únor 2021
Deadline přihlášek: 31. 3. 2021

studuj na
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Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta multimediálních komunikací je kreativní fakulta, která dává studentům maximální prostor
k uplatňování vlastních nápadů a k rozvoji jejich tvůrčích schopností. Unikátní je spolupráce napříč všemi
studijními programy – DESIGN, FILM a MARKETING – při realizaci společných projektů.
Bakalářské a navazující magisterské
studijní programy

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

• Arts Management* – prezenční a kombinovaná
forma studia
• Mediální a komunikační studia – prezenční
a kombinovaná forma studia
Studijní obor – Marketingové komunikace
• Teorie a praxe animované tvorby – prezenční
forma studia
• Teorie a praxe audiovizuální tvorby – prezenční
forma studia
(specializace: Kamera, Produkce, Režie

a scenáristika, Střihová skladba, Vizuální efekty,
Zvuková skladba)
• Multimédia a design– prezenční forma studia
(specializace: Design obuvi, Design oděvu,
Design skla, Digitální design, Grafický design,
Produktový design, Tvorba prostoru, Průmyslový
design, Reklamní fotografie, Game Design*)
Doktorský studijní program
• Výtvarná umění – prezenční a kombinovaná
forma studia
Studijní obor – Multimédia a design

*Pouze navazující magisterský studijní program
Den otevřených dveří na UTB ve Zlíně se bude konat v únoru 2021.

Všec hno, co pot ře b u ješ na češ ti n u, najdeš na

DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ NA PDF UP
16. 1. 2021
Nabízíme bezmála sto učitelských i neučitelských
bakalářských, magisterských a doktorských
studijních programů!
Unikátní programy muzikoterapie,
edukace v kultuře, logopedie aj.
Elektronická přihláška
otevřena do 15. 3. 2021.

www.univerzitnimesto.cz
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STUDUJ PERSPEKTIVNÍ OBORY, SE KTERÝMI
MŮŽEŠ ZMĚNIT SVĚT!
Materiálové inženýrství Materiálové technologie a recyklace Materiály a technologie
pro automobilový průmysl Moderní produkce a zpracování kovových materiálů
Nanotechnologie Umělecké slévárenství Tepelně energetické inženýrství Chemické
a environmentální inženýrství Management kvality a řízení průmyslových systémů

Možnost podání přihlášky do 31. 3. 2021
Přijímací zkoušky se nekonají.
STUDUJ MATERIÁLY

STUDUJ_MATERIALY

studuj na

FMT.VSB.CZ
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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 2021/2022! Ale pozor, dlouho se nerozmýšlejte, přihlášky je nutné
odevzdat do 30. dubna 2021.

Pokud se studentů VŠTE zeptáte, co je největší předností školy, většina odpoví, že především její výrazné zaměření na praxi. Dlouhodobá
praxe probíhá celý jeden semestr a pro studenty je obrovskou zkušeností. 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 v Evropě, ale stejně tak například v Rusku, Číně či v Jižní
Koreji. Zní to fajn? Pak dodejme, že VŠTE poskytuje svým studentům
stipendia na zahraniční výjezdy.
VŠTE je veřejná škola, jejíž renomé neustále roste. Chcete studovat
například strojírenství, stavitelství, dopravu a logistiku, podnikovou
ekonomiku nebo třeba personalistiku? A to přímo v krásné jihočeské
metropoli? Jste na správné adrese!

Strojírenství
Stavitelství
Doprava a logistika

U nás si vybereš!

Podniková ekonomika

Personalistika
vstecb.cz

Vysoká škola
technická a ekonomická
v Českých Budějovicích

Váháš, kam po škole?
Přidej se k perFEKTním
studentům
PROČ STUDOVAT ZROVNA U NÁS?
Široká nabídka studijních programů, které jsou na pracovním trhu žádané. Úzká spolupráce s nadnárodními
partnery. Studum zaměřené na reálné úlohy z praxe.

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

3200+ studentů

nejširší zaměření

jsme největší elektro
fakulta v ČR

od zvukařiny přes roboty, po řízení
jaderné elektrárny

špičkové zázemí

9 stud. programů

nově postavený areál s
nejmodenějším vybavením

pro bakalářské studium
s návazností na magisterské

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

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 vyhrazeny.

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

přípravné kurzy
poskytujeme přípravné kurzy
na přijímačky pro uchazeče

27. ledna 2021

9:30 h

12. února 2021

9:30 h

facebook.com/FEKTVUT
fektbrno

Studium v programu „Ekonomika podniku“ je jednoznačně pro ty z vás, kteří chtějí poznat ekonomické
souvislosti fungování organizací v co nejširším kontextu.

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

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

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

Pokud chcete studium maximálně otevřené a zaměřené na podnikatelskou praxi, tak je studijní program
„Entrepreneurship and Small Business Development“ tím, co hledáte. Jedná se o placenou formu
studia.

21. ledna 2021
19. února 2021

STUDIUM V ZAHRANIČÍ
studenti mohou vycestovat na více
než 90 partnerských zahraničních
univerzit

na bakalářské studijní programy
uznáváme výsledek Národních
srovnávacích zkoušek (NSZ)
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Fakulta veterinární hygieny a ekologie VFU Brno
• Chcete se stát odborníky v oblasti veterinární hygieny, bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti
potravin a veterinární medicíny? Máte zájem o ekologii, welfare a ochranu zvířat? Rádi se bavíte
a sportujete?
• Nabízíme Vám studium v moderních posluchárnách a špičkově vybavených cvičebnách
a laboratořích, ubytování na kolejích a také největší krytou sportovní plochu ve městě.
• Podporujeme zahraniční stáže studentů v rámci ERASMUS+, vnitřní mobilitní agentury aj.

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

STUDIJNÍ PROGRAMY:
• magisterský: Veterinární hygiena a ekologie (MVDr.)
• bakalářský a navazující magisterský:
Bezpečnost a kvalita potravin (Bc., Mgr.)
Ochrana zvířat a welfare (Bc., Mgr.)
Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii (Bc., Mgr.)
Přijďte se podívat: Den otevřených dveří 29. 1. 2021.
Přihlášky ke studiu do 31. 3. 2021
(fvhe.vfu.cz/pro-uchazece/index.html)

Potřebujete více informací?
• Stáhněte si zdarma e-booky
• Přečtěte si, jak se dostat
na nejžádanější obory
• Vyzkoušejte testy z minulých let

Přihlášky
do
18. 4. 2021

PŘIHLAS SE NA
I
N
Z
L
P
V
Í
JN
O
R
T
S
U
T
L
U
FAK
3leté bakalářské studium
Strojní inženýrství ( Bc.)

Bez přijímací zkoušky
Propojení výuky s praxí
Moderní kampus
Zahraniční stáže
Jistota zaměstnání
Štědré stipendijní programy

4leté bakalářské studium
Strojírenství ( Bc.)

• Stavba energetických strojů a zařízení
• Specialista pro automotive praxi
• Strojírenské materiály a technologie
• Zabezpečování kvality
• Průmyslové inženýrství a management
• Programování NC strojů
• Konstruování strojů a technických zařízení
• Progresivní technologie a materiály
• Strojírenská technologie - technologie obrábění
Všichni absolventi mohou pokračovat ve studijních
navazujících magisterských programech (Ing.)

www.fst.zcu.cz

+420 377 638 010

facebook.com/fstzcu

studuj na

instagram.com/fstzcu

STUDIUM, DÍKY KTERÉMU SE
NEMUSÍŠ BÁT BUDOUCNOSTI!
Matematika a její aplikace / Matematika a finanční studia / Informatika a výpočetní technika
(Informatika, Výpočetní technika) / Kybernetika a řídicí technika (Robotika a automatické řízení,
Umělá inteligence a automatizace) / Aplikovaná fyzika a fyzikální inženýrství / Počítačové
modelování v mechanice / Geomatika / Stavitelství / Územní plánování / Informační systémy

Přihlášku do bakalářských studijních programů lze podávat do 31. 3. 2021!

fav.zcu.cz

studuj na
fav.zcu

fav.zcu
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Kam po maturitě:
na soukromou vysokou školu
Doporučujeme návštěvu akcí, které školy
pro uchazeče pořádají - jejich orientační přehled
najdete na str. 10. Většina škol umožňuje návštěvy
pravidelně nebo po předchozí domluvě.

PRIGO Vysoká škola
Poskytuje vzdělání v bakalářských (Bc.) a navazujících magisterských (Ing.) programech

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.vs‑prigo.cz

Hospodářská politika a správa
Economic Policy and Public Administration
Sociální politika a sociální práce
Social Policy and Social Work
• Denní i kombinovaná forma studia
• Možnost prominutí přijímací zkoušky
• Denní studium ZDARMA
• Studium v českém a anglickém jazyce
• Spolupracujeme s univerzitami po celém světě
• Zahraniční mobility v rámci programu ERASMUS+
• Competencies for Master’s Degree – příprava
na magisterské studium v zahraničí

studijních programech na prestižních zahraničních
univerzitách.
Manažerské studium, BBA, MBA, MPA, LL.M., DBA.
Veškeré informace získáte na www.vs‑prigo.cz.

V průběhu bakalářského studia (Bc.) vás připravíme
pro přijímací zkoušky a studium v magisterských

Moravská vysoká škola Olomouc
Proč studovat u nás?
• Profesně zaměřené studijní programy
• Uplatnění absolventů přes 99 %
• Online studijní materiály
• Více než 30 partnerských univerzit
• Špičkové technické zázemí

Bakalářské i magisterské studium
v prezenční i kombinované formě
a tř. Kosmonautů 1288/1
		 779 00 Olomouc
v +420 587 332 311
a mvso@mvso.cz
O www.mvso.cz

Ekonomika a management

Systémové inženýrství a informatika

• Řešení případových studií konkrétních
firem
• Zprostředkování pracovních stáží

• Výuka ve spolupráci s odborníky z IT
firem
• Zapojení do profesionálních IT projektů

studuj na
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University of New York in Prague
Studijní programy

a Londýnská 41
		 120 00 Praha 2
v +420 224 221 261/281
a admissions@unyp.cz
O www.unyp.cz

Americké bakalářské programy

University of New York in Prague (UNYP)

www.unyp.cz

je přední a největší soukromá vysoká škola v České republice, která nabízí studium
v anglickém jazyce. UNYP nabízí náročné, akreditované studijní programy ve spolupráci s renomovanými vzdělávacími institucemi z USA, Velké Británie a Evropy.
Spolupráce se týká především dohod o studiu, jejichž výsledkem je mimo jiné
možnost získat tzv. dvojí titul (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 UNYP 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

ve spolupráci se State University
of New York, Empire State College.
Akreditace: Middle States Commission
on Higher Education (USA), MŠMT (ČR)
• Obchodní administrativa (dvojí diplom)
• Komunikace a média (dvojí diplom)
• Mezinárodní vztahy (dvojí diplom)
• Psychologie (dvojí diplom)
• Informační technologie
• Anglický jazyk a literatura
• Vývoj dítěte (od září 2021)
• Politologie (od září 2021)
• Umění digitálních technologií
(od září 2021)

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
• Projektové řízení
• Podnikání
• Online flexibilní MBA programy
(titul udělený od National American
University)

Magisterské programy
ve spolupráci s University of Bolton
• Mezinárodní management (titul M.Sc.)
• Strategická komunikace (titul MA)
• Psychologie (titul Mgr.)

Ph.D. program
ve spolupráci s University of Bolton
• Ph.D.

Akreditace a členství

Programy UNYP jsou akreditovány:
• MŠMT – Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy ČR
• IACBE – Mezinárodním shromážděním
kolegia pro obchodní vzdělávání
(International Assembly for Collegiate
Business Education)
• BAC – Britskou akreditační radou
(British Accreditation Council for
Independent Further and Higher
Education)
• CAMBAS – Českou asociací MBA škol

Vysoká škola
IT, datové analýzy
a businessu
unicornuniversity.net

Softwarový
vývoj
Business
Management

● Prezenční, kombinovaná
a online forma studia.

● Umíme komunikovat online.

Od přijímaček až po zkoušky.

● Umožníme Ti pracovat

na skvělých projektech.
Třeba pro CERN.

● Učíme to, co funguje v praxi.
Vzděláváme profesionály,
o které trh stojí.

Softwarové inženýrství
a big data

Aplikovaná ekonomie
a analýza dat

● Nabízíme atraktivní praxe.
V Unicornu, Microsoftu,
KPMG a jinde.
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Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
OBECNÉ INFORMACE Vysoká škola podnikání a práva (VŠPP) stabilně působí na trhu již 20. rokem. Studovat můžete
v největších městech české republiky, tedy v Praze, Ostravě a Brně. Kombinací zaměření na Podnikání, Management, Účetnictví, Daně a Controlling, Právo, Marketingové komunikace a Bezpečnostní studia nacházíme našim
studentům místo v rychle měnící se společnosti. Poskytujeme klientský, na studenty orientovaný přístup flexibilní
z hlediska času i místa. Výuka je maximálně přizpůsobena potřebám studenta, učí se to, co skutečně potřebuje.
Studovat můžete bakalářské, navazující magisterské studijní programy a rovněž i profesně orientované studijní
programy.

a Vltavská 14/585
		 150 00 Praha 5
v 800 555 808
a info@vspp.cz
O www.vspp.cz

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH
PRAHA
Bakalářské studium • Podnikání a management (Bc., PS, KS - 3) • Obchodní a marketingový management (Bc., PS,
KS - 3) • Účetnictví, Daně, Controlling (Bc., PS, KS - 3) • Právo v podnikání (Bc., PS - 3, KS - 3,5) • Právo ve veřejné
správě (Bc., PS - 3, KS - 3,5) • Právo (společný zahraniční studijní program) • (Bc., PS - 3, KS - 4) • Marketingové
komunikace (Bc., KS - 3) • Bezpečnostní studia (Bc., PS, KS - 3)
Navazující magisterské studium • Podnikání a management (Ing., PS, KS - 2) • Marketingové komunikace (Mgr.,
KS - 2) • Obchodněprávní studia (Mgr., PS, KS - 2)
Profesně orientované studium • Profesionální MBA pro manažery a podnikatele (MBA, KS - 1) • Právo v manažerské
praxi (LL.M., KS - 1)
OSTRAVA
Bakalářské studium • Podnikání a management (Bc., PS, KS - 3) • Obchodní a marketingový management (Bc., PS,
KS - 3) Účetnictví, Daně, Controlling (Bc., PS, KS - 3) Právo v podnikání (Bc., PS - 3, KS - 3,5) • Právo ve veřejné správě
(Bc., PS - 3, KS - 3,5) • Právo (společný zahraniční studijní program) (Bc., PS - 3, KS - 4) • Marketingové komunikace
(Bc., PS, KS - 3)
Navazující magisterské studium • Podnikání a management (Ing., PS, KS - 2) • Marketingové komunikace (Mgr., PS,
KS - 2) • Obchodněprávní studia (Mgr., PS, KS - 2)
Profesně orientované studium • Profesionální MBA pro manažery a podnikatele (MBA, KS - 1)
BRNO
Bakalářské studium • Marketingové komunikace (Bc., KS - 3)
Navazující magisterské studium • Marketingové komunikace (Mgr., KS - 2)
Termíny dnů otevřených dveří v Praze (Spálená ulice 76/10) a v Ostravě (Michálkovická ulice 1810/181):
Ve dnech 13. a 27. ledna, 10. a 24. února, 10. a 24. března, 14. dubna, 12. května, 2. a 16. června, 1. a 15. září (vždy
v 16:00).
Nevyhovují vám navržené termíny? Zavolejte nám na bezplatnou linku 800 555 808 a domluvte si u nás termín
individuální návštěvy.

studuj na
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Metropolitní univerzita Praha
OBECNÉ INFORMACE
• bakalářské, magisterské a doktorské studium v prezenční i kombinované formě
• studijní programy v češtině i angličtině
• možnost studijních pobytů a stáží na více než 200 zahraničních univerzitách
• široká nabídka cizích jazyků
• špičkové vědecké pracoviště – organizace konferencí, seminářů, workshopů
• prakticky orientované programy – intenzivní propojení s odbornou praxí
INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH
Bakalářské studium (titul Bc. – 3 roky)
• Anglophone Studies (PS, KS) • Cestovní ruch
(PS, KS) • Humanitní studia (PS) • International
Business (PS) • International Relations –
Asian Studies (PS) • International Relations –
European Studies (PS) • Mediální studia (PS, KS)
• Mezinárodní obchod (PS, KS) • Mezinárodní
vztahy – asijská studia (PS, KS) • Mezinárodní
vztahy – evropská studia (PS, KS) • Veřejná
správa (PS, KS)

Magisterské studium (titul Mgr./Ing. – 2 roky)
• Anglophone Studies (PS, KS) • Asijská studia
(PS, KS) • Cestovní ruch (PS, KS) • Evropská
studia a veřejná správa (PS, KS) • International
Relations and European Studies (PS) • Mediální
studia (PS, KS) • Mezinárodní vztahy a evropská
studia (PS, KS) • Politologie (PS, KS) • Regionální
studia a mezinárodní obchod (PS, KS) • Regional
Studies and International Business (PS)

PODMÍNKY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK DO BAKALÁŘSKÉHO A MAGISTERSKÉHO STUDIA
Na akademický rok 2021/2022 mimořádně rušíme přijímací zkoušky do Bc. a Mgr. programů
a Dubečská 900/10		 v češtině. Uchazeči jsou přijímáni v pořadí, v jakém podali přihlášku ke studiu až do naplnění
kapacity jednotlivých studijních programů. Přijímací zkoušky do Bc. a Mgr. programů v angličtině
		 100 00 Praha 10
proběhnou online. Pohovory a ústní části zkoušek se ruší.
v +420 274 815 044

a info@mup.cz
O www.mup.cz

Termíny dnů otevřených dveří v roce 2021 (Dubečská 900/10, Praha 10): 13. 1., 10. 2., 17. 3., 14. 4.,
12. 5., 9. 6., 1. 9. a 20. 9. vždy od 17:00 + online na dod.mup.cz

Učte se od
opravdových
profesionálů.
Vykreslete si svou budoucnost.

Studujte Metropolitní univerzitu Praha
a začněte psát svou story.

studuj na
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NEWTON College, a. s. – vysoká škola aplikovaného businessu
v Praze a Brně
NEWTON College je soukromá vysoká škola aplikovaného businessu v Praze a Brně, která se zaměřuje na
moderní výuku managementu, psychologie, marketingu, podnikání a ekonomie. Snaží se být vždy o krok
napřed a svým studentům tak zajišťuje velký náskok před vrstevníky a nejširší rozhled ve světě businessu.
• NEWTON College inspiruje a motivuje k touze dosáhnout cílů, k hledání různých pohledů a netradičních
přístupů k řešení problémů.
• S tudium je úzce propojeno s praxí, proto na škole přednáší mnoho známých osobností a uznávaných
expertů ze světa businessu, pro které není odrecitování definice a bezduché biflování látky bez pochopení
podstaty věci hodnotícím kritériem.
• NEWTON College není masovou školou, proto zde nebudete pouhým číslem v seznamu. Ke studentovi je
vždy přistupováno individuálně.
• K romě titulu si můžete odnést i velmi cenné certifikáty o absolvovaných praxích a manažerských výcvicích,
které vám dají velkou výhodu při vstupu na pracovní trh.

Bakalářské studium — titul Bc.

Pro akademický rok 2021/22 najdete v nabídce studium ve 3 režimech. NEWTON Start – základní všeobecné studium zaměřené na podnikání a management. NEWTON Business – rozšířené studium aplikovaného
businessu s možností volby specializace a profesního zaměření v oblasti managementu lidských zdrojů,
marketingu, či podnikání a managementu. NEWTON Premium – exkluzivní studium pod vedením významné
osobnosti z daného oboru a celou řadou nadstandardních benefitů.

a 5. května 65
		 140 21 Praha 4
v +420 602 122 597
a Rašínova 2
		 602 00 Brno
v +420 601 001 667
a studijni.poradenstvi
		 @newtoncollege.cz
O www.newtoncollege.cz
		 www.newton.today
X NewtonCollegeCZ

STUDIJNÍ MOŽNOSTI:
SPECIALIZACE: Management
lidských zdrojů
• Psychologie pro manažery
• Management lidských zdrojů

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

Magisterské a profesní studium — vedle bakalářského studia nabízí NEWTON College i navazující

magisterské studium a profesní programy zakončené tituly Ing., Mgr., MBA, MSc., LL.M. Vybrat si zde můžete
i z bohaté nabídky rozvojových manažerských výcviků a kurzů.
Dny otevřených dveří na NEWTON College v Brně 2021:. 21. 1., 11. 2., 24. 6., 9. 9.
Dny otevřených dveří na NEWTON College v Praze 2021: 14. 1., 28. 1., 18. 2., 23. 6., 8. 9.

6×
Více informací

SPECIALIZACE: Marketing
• Marketing a Brand
Management
• Digitální marketing

nejlépe
hodnocená

soukromá VŠ v ČR

www.newtoncollege.cz
VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉHO BUSINESSU V PRAZE A BRNĚ
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KOMERČNÍ PREZENTACE

Chcete od studia vysoké školy
víc než ostatní?

Pak zbystřete. Nejlépe hodnocená soukromá vysoká škola posledních let NEWTON College pro vás otevírá prémiové studium,
které povedou významné osobnosti s velkým důrazem na osobní zakázku studenta. Vy se tak můžete těšit na vysoce motivovanou
výběrovou skupinu spolužáků, velké množství specializačních předmětů a celou řadu nadstandardních benefitů a služeb. Mezi ně
patří speciální přednášky, workshopy a konzultace s profesním garantem (významnou osobností z daného oboru) nad rámec studia.
Budete mít přednostní právo při výběru praxí a zahraničních studijních pobytů, nadstandardní podporu při psaní bakalářské práce
i rozjíždění vlastních projektů. A v neposlední řadě se budete moci pravidelně účastnit prémiových konferencí, networkingových
akcí a outdoorových kurzů. Pokud vás tento unikátní styl studia zaujal, seznamte se s profesními garanty jednotlivých specializací
a poté třeba již na viděnou na NEWTON College.
PSYCHOLOGIE PRO MANAŽERY

MARKETING A BRAND MANAGEMENT

MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ

PhDr. Marian Jelínek, Ph.D. je mentální
kouč, který více než 10 let spolupracoval
s českou hokejovou legendou, Jaromírem
Jágrem. Dnes spolupracuje s předními
českými byznysmeny a vrcholovými
sportovci např. Karolínou Plíškovou.

Karel „Mindless“ Novotný je uznávaný
marketingový expert a specialista na brand
building. Během 20 let pracoval v celé
řadě předních reklamních agentur, nyní je
majitelem konzultační společnosti Brand
Family.

Ing. Petr Herian založil úspěšné globální
společnosti NEWTON Media a NEWTON
Technologies, které se věnují monitoringu,
analýze médií a počítačovému zpracování
hlasu. Je dvojnásobným finalistou soutěže
Manažer roku a hojně se věnuje charitativní
činnosti.

V čem se profesní zaměření Psychologie
pro manažery liší od studia klasické
psychologie?
Psychologie pro manažery je aplikace
principů z obecné psychologie do
manažerské praxe. „Manažování“ lidí je
hlavním úkolem manažerů a jestliže chci
někoho „manažovat“, nemohu se vyhnout
zájmu o psychologii, neboť součástí
člověka jsou jeho emoce, duše, mysl a tím
vším se můžeme inspirovat právě v obecné
psychologii.
Může manažer úspěšně fungovat bez
znalostí psychologie?
Já si opravdu nedovedu představit,
že bych bez znalostí psychologie mohl
někoho řídit. Jestliže chcete poznat
člověka, tak musíte poznat jeho „vnitřní
prostředí“. Musíte znát jeho slabá i silná
místa, pozitivní a negativní stránky.
Díky těmto znalostem se pak snažíte
odemknout jeho potenciál a umožnit mu
„bouchnout“, tedy vyrůst, rozkvést.
Proč jste se rozhodl spolupracovat
s NEWTON College?
NEWTON College je pro mě nová cesta
ve vzdělávání studentů, a to je pro mě to
zajímavé.

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

Za svou práci jste získal několik významných cen. Jaké ale byly vaše začátky?
Za první dva roky jsme si neodnesli ani
korunu. Měli jsme to těžké, protože v naší
zemi chyběla po revoluci podnikatelská
tradice. Podnikání jsem tedy pojal po
svém. Důležitá pro mě byla motivace.
Věděl jsem totiž, že dělám něco, co má
smysl. Dnes už mají mladí podnikatelé
mnohem snazší cestu a mohou následovat
rady těch zkušenějších.
Co si studenti z profesního zaměření
Management a podnikání odnesou?
Především znalosti a zkušenosti. Během
studia se mohou učit od úspěšných
manažerů a podnikatelů. Dozví se moderní
trendy v podnikání a potřebné znalosti pro
jeho rozjetí a fungování. Všechny nabyté
vědomosti si rovnou otestují i v praxi
a po ukončení studia tak budou moci bez
obav rozjet svoji vlastní firmu. Studentům
doporučuji, aby podnikali a žili tím, co je
baví.
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UNIVERSITAS HUMANITAS PHILIA PRAGENSIS
Universitas Humanitas Philia Pragensis, v souladu se stoletou tradicí evropských univerzit, odkazuje
na univerzitní, obecné humanistické hodnoty, jako je moudrost, pravda, dobro, solidarita a ideologický
pluralismus. Ve vědecké a didaktické práci se univerzita snaží utvářet kritické postoje vůči realitě, učit
respekt k různým názorům. Universitas se neustále snaží budovat prostředí pro získávání všeobecných
znalostí a formovat smysl pro odpovědnost studentů za svou vlastní budoucnost.
Universitas Humanitas Philia Pragensis je zapsána v registru zahraničních evropských škol, nabízí
studium v akreditovaných studijních programech a díky tomu Vám může nabídnout:

Magisterské studium / obor: PSYCHOLOGIE

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

Bakalářské studium / obor: MANAGEMENT

Specializace ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI, je reakcí na potřeby trhu práce v této oblasti. Součástí studijního
programu je školení specialistů pro veřejnou správu, státní služby a společnosti v oblasti krizového
řízení a ohrožení bezpečnosti státu. Absolvent Specializace ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI bude mít znalosti,
dovednosti a sociální kompetence v oblasti organizace a managementu, jakož i teorie a bezpečnostních
a Roztylská 1860/1		
systémů. Bude připraven pracovat jak ve strukturách veřejné správy (vládní, samosprávné, centrální
		 148 00 Praha 4 – Chodov a terénní), tak i ve vládních, nevládních a ekonomických institucích.

v +420 721 889 066
+420 776 611 040
a studiumhfp
		 @humanitaspraha.cz
O www.humanitaspraha.cz

Absolventi mohou pracovat v povoláních souvisejících s bezpečností:
• VE SLUŽBÁCH PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ V RŮZNÝCH ORGANIZACÍCH • V INSTITUCÍCH MÍSTNÍ SAMOSPRÁVY • V ORGANIZACÍCH BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK • V CIVILNÍ OBRANĚ STÁTU • V BEZPEČNOSTNÍCH
ODDĚLENÍCH VELKÝCH ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK
Přijímací řízení pro akademický rok 2021/22 bude zahájeno od dubna 2021.
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EARN YOUR BRITISH DEGREE IN PRAGUE!

Prague College offers British-accredited Bachelor’s & Master’s degree programmes in:
» Graphic Design
» Fine Art Experimental Media
» Future Design

» Creative Media Production
» Computing
» Finance & Business Accounting

Apply now at www.praguecollege.cz and start February 2021!

» International Management
» Human Resource Management
» Strategic Leadership

In-person
Teaching &
s
Digital Campu

Polská 10, Praha 2 | admissions@praguecollege.cz | tel. 222 101 020

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

a Palackého 1381/25		
		 750 02 Přerov I - Město
v +420 581 259 149
a studijni@vslg.cz
O www.vslg.cz

Profesně zaměřený BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ
program LOGISTIKA se specializacemi:

Profesně zaměřený NAVAZUJÍCÍ MA
GISTERSKÝ STUDIJNÍ program LOGISTIKA
s profilací:

• LOGISTIKA V DOPRAVĚ
• LOGISTIKA VE SLUŽBÁCH
• INFORMATIKA PRO LOGISTIKU

LOGISTIKA (s profilací Logistika a řízení dopravních procesů a s profilací Logistika a řízení výrobních procesů)

TERMÍNY PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY KE STUDIU:
1. termín do 30. 4. 2021; 2. termín do 11. 6. 2021 a 3. termín do 10. 9. 2021
a Svídnická 506/1		
Prezenční a kombinované studium bakalářské a navazující magisterské v Přerově i v Praze.
		 181 00 Praha 8
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:
v +420 724 764 585
Termín v Přerově 2. 2. 2021; v Praze 20. 2. 2021, další termíny na www.vslg.cz.
a studijni@vslg.cz
Místa studia a podrobnější informace naleznete na www.vslg.cz
O www.vslg.cz

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.
Vysoká škola zdravotnická se více než 15 let specializuje na bakalářské vysokoškolské
studium zdravotnických nelékařských oborů. Absolventi získávají po obhájení bakalářské
práce a složení státní zkoušky titul „Bakalář“ (Bc.). Vzdělání odpovídá směrnicím EU a dle
sdělení Evropské komise EU bude jeho absolventům v zemích EU kvalifikace uznána. Délka
studia je u jednotlivých oborů tři roky. Praktické výuce je věnováno až 50 % hodinové dotace
programu. Odborné praxe probíhají v akreditovaných zdravotnických a sociálních zařízeních.
Škola nabízí v rámci programu Erasmus možnost zahraničních stáží během studia.
Nabídka studijních oborů:
• Všeobecné ošetřovatelství (prezenční, kombinované)
• Porodní asistence (prezenční)
• Zdravotnické záchranářství (prezenční, kombinované)
Proč studovat na Vysoké škole zdravotnické?

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

• garance na trhu práce • titul Fakulta roku 2015 a 2016 • praxe v průběhu studia
• stipendijní programy
• zahraniční studijní pobyty a stáže
• individuální přístup
Den otevřených dveří
1. termín 2. února 2021
2. termín 6. dubna 2021
Přijímací řízení:
1. kolo 1. června 2021
(podání přihlášek do 30. 4. 2021)
2. kolo 7. září 2021
(podání přihlášek do 28. 8. 2021)

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

a Slovačíkova 400/1
		 197 00 Praha 9 – Kbely
v +420 212 277 777
		 +420 731 411 370
a infovs@palestra.cz
O www.palestra.cz

MAGISTERSKÉ STUDIUM:
• Wellness specialista

Forma a délka studia:
kombinovaná forma, 2 roky

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM:
• Výživové poradenství a sportovní diagnostika
• Sportovní a kondiční specialista, specializace:
- Fitness
- Wellness
- Volný čas

Forma ukončení studia, titul: MBA

Forma a délka studia:
prezenční, kombinovaná / 3 roky – Bc.; 2 roky – Mgr.
Forma ukončení studia, titul:
bakalářská závěrečná zkouška – Bc.
magisterská závěrečná zkouška – Mgr.
Školné: 24 750 Kč až 29 000 Kč za semestr – dle
vybraného oboru
MBA STUDIUM:
• Sportovní management

Školné: 40 000 Kč/semestr,
nyní po slevě 30 000 Kč/semestr
DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ:
• Vychovatelství
KURZY CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
• Trenérská škola
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:
11. 1., 9. 2., 10. 3., 13. 4., 13. 5., 7. 6., 1. 9., 15. 9. 2021
vždy od 16 hod., bližší informace na webových
stránkách školy.
Absolventi ATVS PALESTRA – VOŠ mohou
pokračovat ve studiu na VŠTVS PALESTRA a získat
titul Bc. dvousemestrálním studiem, nyní se slevou
20 % na školném.

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 výzkumných odděleních.
A tříleté bakalářské kombinované studium v pedagogických studijních oborech:
• SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA Absolvent/ka studia je kvalifikovaný odborník pro práci v orgánech státní správy a samosprávy, školství, léčebně‑výchovných zařízeních, domovech mládeže, reedukačních a diagnostických centrech,
nápravných zařízeních apod.
• TRANSKULTURNÍ EDUKACE Absolvent/ka je připraven/a pro práci v institucích na úrovni státní správy a samosprávy,
v cizinecké policii, v neziskových a charitativních organizacích, ve sdělovacích prostředcích, v kulturních, vzdělávacích
a výchovných zařízeních a v oblasti prevence.
• ANDRAGOGIKA Absolvent/ka studia se může uplatnit jako lektor, profesní konzultant personalista,
pracovník ve státní správě a samosprávě, v pedagogických centrech, nadacích, v mezinárodních agenturách,
a to v neziskové i komerční sféře.
• PEDAGOGIKA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT Absolvent/ka studia získává plnou kvalifikaci pro působení v zařízeních
zaměřených na volnočasové aktivity dětí, mládeže a dospělých (např. střediska volného času, rekreační střediska,
wellness, DDM apod.).
• INFORMATIKA V PEDAGOGICE Absolvent/ka studia je na základě získaných znalosti připraven/a pro práci ve školách
a dalších pedagogických zařízeních při správě školní počítačové sítě a prostředků ICT.
Informace k přijímacímu řízení a termíny dnů otevřených dveří budou zveřejněny na stránkách fakulty www.huni.cz.

Váháte mezi VŠ a VOŠ?
• Podrobný adresář všech VOŠ v republice
• Najděte si ten správný obor
• Přijímací řízení, školné a další informace

studuj na
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Kam po maturitě:
na vyšší odbornou školu
Ve školním roce 2019/2020 studovalo na 160 VOŠ 18 tisíc studentů. U přijímaček uspělo
89,6 % uchazečů. Nejčastěji uchazeči vyhledávali zdravotnické, pedagogické a technické
obory. Školné se platí i na školách zřizovaných krajem.
Po absolutoriu získáte titul, DiS. VOŠ se na rozdíl od bakalářského studia zaměřují více
na praxi. Denní forma vám zabere 3–3,5 roku, v dálkové nebo kombinované formě může být
studium až o rok delší. Pokud při studiu pracujete, můžete u VOŠ mimo denní formu studia
přijít o status studenta.
Zdroj: Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávání v ČR 2019, www.msmt.cz

PRIGO Vyšší odborná škola
Vyšší odborná škola PRIGO
poskytuje vzdělání v oborech
a Mojmírovců 1002/42
		 709 00 Ostrava
v +420 800 888 989

a Blažejské nám. 9/84
		 779 00 Olomouc

• Předškolní a mimoškolní pedagogika
(Ostrava, Olomouc, Havířov, Nový
Jičín, Bruntál)
• Obecně právní činnost (Ostrava)
• Sociální práce (Olomouc)
• Diplomovaná dětská sestra
(Havířov)
• Diplomovaná všeobecná sestra
(Havířov)
• Veterinářství (Ostrava)

• Denní i kombinovaná
forma studia
• Titul DiS.
• Praxe
• Erasmus+

Veškeré informace získáte na www.prigo.cz.

Vyšší odborná škola ČUS, s. r. o.

„Studuj pod křídly
největší sportovní
organizace v ČR“
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

Management sportu
• Denní a kombinovaná forma vzdělání
• Stipendijní programy
• Individuální studijní plán
• Školné 23 000 Kč / školní rok
• Projekt První kariéra
• Projekt Aktivní rodič
• Nová podoba akreditovaného programu 2018
• Návaznost na VŠFS – titul Bc

studuj na

• Možnost pokračování
studia na sesterské
vysoké škole
a za 2 roky získání
titulu Bc.
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80 %
praxe

20 %

teorie

Přihlášky do

Dny otevřených dveří

Více o studiu

31. 5. 2021

18. 3., 22. 4., 20. 5., 27. 5. 2021
vždy od 14 do 16 hodin

akademiemichael.cz

Design
interiéru
Grafický
design
Fotografická
tvorba
Filmová
tvorba

Škola jako
tvůrčí dílna

Produkce
Scenáristika
a mediální
komunikace

Jahodová 2800/44
Praha 10

www.vossp.cz

Sociální
práce
denní

Sociální
pedagogika

kombinované

...sociální pracovník,
sociální pracovník ve veřejné
správě, asistent pedagoga,
interkulturní pracovník, komunitní
pracovník, casemanager
pro sociální služby...

3 roky

ovaný
diplomialista
c
spe

Vaše vstupenka do profese...
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Vyšší odborná škola – Akademická aliance
Studijní obor
ŘÍZENÍ MALÉHO
A STŘEDNÍHO PODNIKU

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

• Prakticky zaměřené studium bez matematiky
• Souvislá čtyřměsíční odborná praxe ve vybraných firmách
• Kvalitní příprava pro trh práce a další vzdělávání
na vysoké škole
• Denní i dálková forma
• První rok studia bez školného
• Ve spolupráci s Vysokou školou podnikání a práva, a.s. v Ostravě možnost získání dvou
titulů DiS. a Bc. již za 4 roky.
• Uplatnění absolventů: v malé a střední firmě na pozici manažer, ekonom, hlavní účetní,
marketingový specialista, obchodník, asistent, odborný pracovník úřadů státní, veřejné či
obecní správy, v samostatném podnikání

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola
Obory studia pro školní rok 2021/2022:
• Diplomovaný nutriční terapeut – denní a kombinovaná forma vzdělávání – délka studia
3 roky

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

• Diplomovaná všeobecná sestra – denní (délka studia 3 roky) a kombinovaná (délka
studia 3,5 roku) forma vzdělávání
• Diplomovaná dětská sestra – denní forma vzdělávání – délka studia 3 roky
Aktuální informace sledujte na webových stránkách školy.
Studium je zakončeno absolutoriem.
Den otevřených dveří: 17. 3. 2021 od 16.00 do 18.00 hod.
Školné: 3.000,- Kč/rok ve dvou splátkách.

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

a Tyršova 34
746 95 Opava
v +420 553 613 315
a vos@sshsopava.cz
O www.sshsopava.cz

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY:
• 65-42-N/04 ŘÍZENÍ HOTELOVÉHO
PROVOZU
— denní forma vzdělávání, 3 roky
• 65-42-N/04 ŘÍZENÍ HOTELOVÉHO
PROVOZU
— kombinovaná forma vzdělávání, 3 roky
• 65-43-N/02 ROZVOJ A ŘÍZENÍ REGIONÁLNÍ
TURISTIKY
— denní forma vzdělávání, 3 roky
• 65-42-N/04 ŘÍZENÍ HOTELOVÉHO
PROVOZU
— kombinovaná forma vzdělávání, 3 roky
Absolventi získávají titul diplomovaný specialista
(DiS.). Uchazeči o vzdělávání na VOŠ nekonají
přijímací zkoušku.

Střední zdravotnická škola
a Vyšší odborná škola zdravotnická Kolín
POSKYTUJE VZDĚLÁVÁNÍ V OBORECH
DIPLOMOVANÝ FARMACEUTICKÝ
ASISTENT 53-43-N/11
DIPLOMOVANÁ DĚTSKÁ SESTRA
53-41-N/51
a Karoliny Světlé 135
280 50 Kolín
v +420 321 720 236
a sekretariat
		 @zdravotka.cz
O www.zdravotka.cz

studuj na

Denní tříletá forma, ukončená
absolutoriem, absolvent získá titul, DiS.
Poplatek: 3 000 Kč/rok
Škola poskytuje ubytování
(1 000 Kč/měsíc)
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Vyšší odborná škola restaurátorská v Písku
Restaurování památek
Výrazně individualizované, tříleté studium v oborech Restaurování nábytku
a nepolychromované dřevořezby 8242N04 a Restaurování kovů 8242N01.
a Karlova 111
		 397 01 Písek
v +420 382 212 819
a skola@vosr.cz
O www.vosr.cz

• 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.

Obchodní akademie, Střední pedagogická škola, VOŠ cestovního ruchu
a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o.
NABÍDKA STUDIA PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
Informace o přijímacím řízení na www.soavoshk.cz
Pro absolventy SŠ:

Vyšší odborná škola
CESTOVNÍ RUCH

a SNP 170
		 500 03 Hradec Králové
v +420 495 541 548
a sekretariat@soavoshk.cz
O www.soavoshk.cz

• Prezenční forma vzdělávání
• Zaměření: průvodce cestovního ruchu
• Zaměření: pracovník cestovní kanceláře
PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA
• Kombinovaná forma vzdělávání
Den otevřených dveří: 16. 1. 2021 od 9:00 h. Odkazy
na online schůzky najdete na webových stránkách školy.

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická,
Ústí nad Labem
Obory vzdělávání od 1. 9. 2021 – pro absolventy SŠ s maturitou

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

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

TŘÍ A PŮL LETÉ KOMBINOVANÉ
VZDĚLÁVÁNÍ
• Diplomovaná všeobecná sestra
Termín podání přihlášek:
1. termín – do 31. května 2021
2. termín – do 10. srpna 2021

studuj na
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CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc
Vzdělávací programy
Sociální práce (75-32-N/01)
3 roky, denní i kombinovaná forma studia
Sociální a humanitární práce (75-32-N/03)
3 roky, denní forma studia
jediný program svého druhu v ČR

a nám. Republiky 3
		 779 00 Olomouc
v +420 585 209 025
a studijni@caritas-vos.cz
O www.studujcaritas.cz
X skolacaritas

Učíme pomáhat
• až 720 hodin praxe (v ČR i zahraničí)
• 1 studium, 2 tituly – DiS. a Bc. (ve spolupráci s CMTF UP v Olomouci)
• netradiční formy výuky, zkušení pedagogové a odborníci z praxe
• bez přijímacího testu, jen motivační pohovor
Uzávěrka přihlášek
1. kolo: 30. dubna 2021
2. kolo: 31. července 2021

VOŠ ekonomická, sociální a zdravotnická, OA, Střední pedagogická
škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace

a Zdeňka Fibicha 2778
		 434 01 Most
v +420 417 637 477
		 +420 777 472 676
a skola@vos-sosmost.cz
O www.vos-sosmost.cz
X vossosmost.cz
[ vos_sosmost.cz

Denní a kombinované studium

Denní a dálkové studium

• Diplomovaná dětská sestra
• Diplomovaná všeobecná sestra
• Diplomovaný nutriční terapeut

• Firemní ekonomika
• Právní asistence
• Předškolní a mimoškolní pedagogika
• Sociálně právní činnost

• Studium ukončeno absolutoriem, profesní titul DiS.
• Možnost pokračovat ve zkráceném studiu na vybraných VŠ.
• Motivační stipendia pro zdravotnické obory.
• Rozsáhlá praxe v průběhu studia.
• Zahraniční stáže v rámci programu Erasmus+.
• Studentská licence MS Office.
• Individuální přístup.
• Přihlášky přijímáme až do 31. 10. 2021.

Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, příspěvková organizace
Na chvíli se zastavte a zkuste odpovědět na několik otázek:

a Kounicova 684/16
		 602 00 Brno
v +420 542 211 405
a info@voszbrno.cz
O www.voszbrno.cz

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.
Přihlášku podat do 31. 5. 2021

studuj na
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Vyšší odborná škola potravinářská, Kroměříž

Vyšší odborné školy
Vyšší odborná škola Čáslav / VOŠ, SPŠ a OA Čáslav
Studijní obor:

Program vyššího odborného studia:

VÝROBNÍ A ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY PODNIKU
zaměření oboru:

Potravinářství s profilací:
• Technologie a hygiena potravin
• A nalýza potravin
• Zpracování mléka
a Štěchovice 4176
767 54 Kroměříž
n Kontaktní osoba
		 Mgr. Ing. Michal
		 Pospíšil
v +420 573 334 936
m +420 573 334 936
O www.potravinarska
		 -skola.cz

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.

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

EKONOMICKÉ s profilací
Management a personalistika
nebo Účetnictví a finance podniku
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

• Pedagog volného času
• Asistent pedagoga

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

26-41-N/02 SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

a Na Příkopě 16
110 00 Praha 1
v +420 224 094 459
		 +420 778 736 242
a kancelar
		 @skolakrizik.cz
O www.skolakrizik.cz

Česká zahradnická akademie Mělník
střední škola a vyšší odborná škola

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

Přijímací řízení: formou ústního pohovoru
1. kolo: 7 . – 11. 6. 2021
2. kolo: konec srpna 2021
Den otevřených dveří: 10. 2. a 28. 4. 2021
od 10 – 16 hod.

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:
Přihlášky ke studiu do školního roku 2021/2022
přijímáme v prvním kole přijímacího řízení
do 31. 5. 2021.
Více informací naleznete na www.vosherecka.cz,
včetně termínů dnů otevřených dveří.
Talentová zkouška pro oba obory:
Uchazeč si připraví: 2 monology dle vlastního výběru, 2 básně, 2 písně (alespoň 1 lidová). Přijímací
zkoušky prověří dispozice uchazečů v oblasti mluveného projevu, hudebního sluchu a hlasu, pohybu,
herectví a všeobecného kulturního přehledu.

Vyšší odborné studium - denní forma

Vzdělávací program:
ZAHRADNÍ A KRAJINNÁ TVORBA

63-41-N/18 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ
se zaměřeními: Finanční řízení a zdaňování
		
Ekonomika nemovitého majetku

Uplatnění: státní správa, podnikatelská sféra
(okrasné školkařství, realizace sadových úprav
a jejich údržba), obchod a poradenství, střední
stupeň projektantské činnosti, školství
Přijímací řízení:
Uzávěrka přihlášek: 31. 5. 2021
Datum konání přijímacích zkoušek: 24. 6. 2021
Kritéria: posouzení výsledku mat. zkoušky a pohovor o motivaci uchazeče ke studiu
Dny otevřených dveří: 12. 2. 2021 a 21. 4. 2021

Přihlášky:
1. kolo: 1. 2. – 22. 5. 2021
2. kolo: 13. 6. – 18. 8. 2021

Vyšší odborná škola a střední škola Boskovice,
příspěvková organizace

Denní tříleté a dálkové čtyřleté studium

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

Den otevřených dveří: 16. 3. a 13. 4. 2021 od 10:00
do 16:30 hod.

Vyšší odborná škola herecká, s. r. o.

Vzdělávací program:

• T říleté denní studium je určeno maturantům
ze všech typů středních škol.
• Uchazeči, kteří získali maturitu na elektrotechnické střední škole, mohou nastoupit do vyššího
ročníku.
• 1. kolo přijímacího řízení se koná dne 15. 6. 2021,
přihlášky do konce května.
• A bsolventi nacházejí bezproblémové uplatnění
ve všech firmách, které jsou činné v jakékoli
oblasti elektrotechniky.

Škola poskytuje služby vlastní jídelny, domova mládeže a školní knihovny.

Vzdělávací program: Sociální pedagogika a teologie
realizován v zaměření: SOCIÁLNÍ PRÁCE
		
SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA
Délka studia: 3 roky (denní i kombinované)
Školné: denní studium - 8 000 Kč/rok
		
kombinované studium - 11 000 Kč/rok

• Učitel/ka mateřské školy, vychovatel/ka
v běžných zařízeních

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

Forma studia:
tříleté denní, tříleté kombinované studium

Jabok – Vyšší odborná škola sociálně pedagogická
a teologická

VOŠ nabízí denní i dálkové studium

a Komenského nám. 22
570 01 Litomyšl-Město • Učitel/ka mateřské školy a vychovatel/ka
pro jedince se speciálními vzdělávacími
v +420 461 614 550
m +420 461 615 705
potřebami
a vospspgs
Podrobné informace:
		 @vospspgs.cz
O www.vospspgs.cz
www.vospspgs.cz

TECHNICKÉ s profilací
Řízení jakosti a metrologie
nebo Údržba a servis techniky

63-43-N/13 FINANČNICTVÍ A BANKOVNICTVÍ
65-43-N/01 CESTOVNÍ RUCH
a Hybešova 53
680 01 Boskovice
v +420 511 123 101
a skola
		 @vassboskovice.cz
O www.vassboskovice.cz

studuj na

53-41-N/11 DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA
43-31-N/01 FYZIOTERAPIE ZVÍŘAT
Přihlášky na 1. kolo do 31. 5. 2021
Přijímací řízení – 1. kolo 25. 6. 2021
(bez přijímacích zkoušek)

Vyšší odborné školy
Vyšší odborná škola pedagogická a sociální

vyssiodborneskoly.com

Zlínská soukromá vyšší odborná škola umění, o. p. s.
OBORY: UŽITÁ MALBA,
SOCHAŘSKÁ TVORBA,
GRAFICKÁ TVORBA,
HUDEBNĚ DRAMATICKÉ UMĚNÍ

OBORY VZDĚLÁNÍ:
1.
		
		
2.
		
		
a Evropská 33
160 00 Praha 6
v +420 233 091 261
a info@pedevropska.cz
O www.pedevropska.cz

Sociální práce a sociální pedagogika
Forma studia – denní a kombinovaná,
3 roky
Předškolní a mimoškolní pedagogika
Forma studia – denní a kombinovaná,
3 roky

TERMÍN UZÁVĚRKY PŘIHLÁŠEK:
31. 5. 2021
Bližší informace na webu školy.
Těšíme se na Vás!

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální
a Střední pedagogická škola Kroměříž
Otevíráme 2 obory 3letého denního studia:
PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA/
BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK/
Široké pedagogické uplatnění: učitel mateřské
školy / učitel nultého ročníku ZŠ / vychovatel /
pedagog volného času / asistent pedagoga
Tradiční studijní obor od roku 1993:
SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA
/BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK/
Uplatnění ve státní sféře a neziskovkách: sociální
a 1. máje 221/10
pracovník / vychovatel / pedagog volného času /
767 01 Kroměříž
asistent pedagoga
v +420 571 428 731
Uzávěrka přihlášek: do 31. 5. 2021 – 1. kolo,
		 +420 603 811 060
další kola budou vypsána
a podatelna@ped-km.cz Školné za každý obor: 3 000 Kč za školní rok
O www.ped-km.cz
Zakončeno absolutoriem, DiS.

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

Přijímací řízení: talentové zkoušky
Dramatický obor 13. 6. 2021
Výtvarný obor 14. 6. 2021
a Dřevnická 1788
760 01 Zlín
v +420 577 143 580
a info@skolaumeni.cz
O www.skolaumeni.cz

Termín uzávěrky přihlášek:
8. 6. 2021

Ředitel doc. ThDr. David Tonzar, Th.D., dr. h. c.
VZDĚLÁVACÍ OBOR:
TEOLOGICKÁ A PASTORAČNÍ ČINNOST
Zaměření na oblast sociální pomoci a sociálních
služeb

a Roháčova 66
130 00 Praha 3
v +420 777 759 652,
		 +420 222 765 183
a vos@hitspraha.cz
O www.hitspraha.cz

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

Přijímá pro školní rok 2021/2022
absolventy středních škol ke studiu oboru
Diplomovaná všeobecná sestra 53-41-N/11
Denní forma studia – 3 roky,
kombinovaná forma studia – 3,5 roku,
denní forma studia – zkrácené studium
od 2. ročníku.

denní a kombinované studium (3 roky)
PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ
PEDAGOGIKA, titul DiS.
Absolvent je učitel MŠ, mimoškolní pedagog,
vychovatel

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

a Smetanova 838
562 01 Ústí nad Orlicí
v +420 465 521 292
a szsuo@szsuo.cz
O www.szsuo.cz

Den otevřených dveří: 21. 1. 2021 a 11. 3. 2021
Bližší informace na www.vosplzen.cz

Roční školné 3000 Kč splatné ve dvou splátkách.
Návštěva školy je možná po telefonické
domluvě kdykoliv

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

65-43-N/01 CESTOVNÍ RUCH

Kombinované studium:
• Diplomovaná dentální hygienistka
Denní a kombinované studium:
• Bezpečnost obyvatelstva
• Diplomovaný oční optik
• Sociální práce
• S ystémový administrátor IT
• Veřejná správa

Přihlášky ke studiu:
• 1. kolo – do 31. 5. 2021
• další kola – bude upřesněno na webových
stránkách školy

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

Denní studium:
• C estovní ruch
• Diplomovaný zubní technik
• Management sportovních aktivit

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

Školné: 25.000 Kč/ročně

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

denní a kombinované studium (3 roky)
SOCIÁLNÍ PRÁCE, titul. DiS.
Absolvent je sociální pracovník

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

Forma: tříleté denní studium

Vyšší odborná škola a střední škola zdravotnická
a sociální Ústí nad Orlicí

Školné 13.500,- Kč ročně
Výuka je výrazně prakticky zaměřená, je
vedena ve spolupráci s odborníky z praxe,
absolventi mohou proto pracovat v obou
oborech již bez zaškolení. Přihlášky pro
I. kolo do 14. 5. 2021 na www.svoss.cz,
přijímáme později i do dalších kol.
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a Bezručova 1312/17
360 01 Karlovy Vary
v +420 354 224 180
a info@voskv.cz
O www.voskv.cz

studuj na

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. 2021
Den otevřených dveří: 26. 1. 2021
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Vyšší odborná škola
a Střední průmyslová škola, Volyně

DĚLÁME SVĚT LEPŠÍM MÍSTEM A TY MŮŽEŠ S NÁMI!

CHCEŠ ZAŽÍT PŮLROČNÍ
STÁŽ V ZAHRANIČÍ?

MY TĚ TAM POŠLEME!

pomaturitní studium s p ů l r o č ní z a hr a n i č ní s t á ží
VETERINÁRNÍ ASISTENT

ZEMĚDĚLSKÉ PODNIKÁNÍ

Vystuduj v České republice unikátní

Chceš se stát vysoce kvalifikovaným

studijní
obor
a
staň
se
nepostradatelným a samostatným
partnerem veterinárního lékaře.

odborníkem v oboru a lehce najít
uplatnění
v
rámci
celého
agrokomplexu nebo třeba rozjet
vlastní podnikání ?

nově od školního roku 2021/2022

3 letý denní studijní program nebo

3 letý denní studijní program
titul Dis. - Diplomovaný specialista

4 leté kombinované studium
titul Dis. - Diplomovaný specialista
PŘI HLÁ Š KY DO 3 1 . 10. 2 0 2 1
B EZ P ŘIJ ÍM AC Í Z KOU Š KY
ŠK OLN É J E N 4 0 0 0 , - K Č RO Č N Ě

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA BENEŠOV
VWWW.ZEMSBN.CZ

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

Vzdělávací programy:
TVORBA NÁBYTKU A DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE
denní forma 3 roky
Zaměření po prvním roce společného studia:
1. Tvorba nábytku a navrhování interiérů
2. Dřevěné konstrukce a dřevostavby
Možnost souběžného externě distančního studia bakalářských programů TU Zvolen „Tvorba a konstrukce
nábytku“ a „Dřevěné stavby“.
NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍ OBJEKTY
denní forma 3 roky
Roční školné 3 000 Kč
Ubytování je součástí školy a stravování
je smluvně zajištěno pro všechny studenty.
Uzávěrka přihlášek: 1. kolo – 31. května 2021,
2. kolo – 15. srpna 2021.

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

a
v
		
a
O

STUDIJNÍ OBORY:
• Management sportu • W
 ellness – Balneo
Forma a délka studia:
denní – 3 roky, kombinovaná – 3,5 roku
Forma ukončení studia, titul: absolutorium, DiS.
Školné: 18 400 Kč až 23 900 Kč za školní rok – dle
vybraného oboru
Slovačíkova 400/1
Dny otevřených dveří: 11. 1., 9. 2., 10. 3., 13. 4.,
197 00 Praha 9 – Kbely 13. 5., 7. 6. 2021 vždy od 15.30 hod., bližší informa+420 212 277 711
ce na webových stránkách školy.
Absolventi VOŠ mohou pokračovat ve studiu na
+420 603 286 852
VŠTVS Palestra a získat titul Bc. dvousemestrálinfo@palestra.cz
ním studiem, nyní se slevou 20 % na školném.
www.palestra.cz
Studenti mají možnost získat již během studia
3 osvědčení: Instruktor fitness • Instruktor školního
lyžování • Cvičitel zdravotní tělesné výchovy. Navíc
také potvrzení o absolvování rekvalifikačního programu sportovní masáž.

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. 2021 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!

studuj na

Jazyky a ostatní studium

jazykoveskoly.com
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Kam po maturitě:
na jazykové pomaturitní studium
Co musí splňovat pomaturitní jazykové studium, abyste
získali status studenta:
• Minimálně 4 vyučovací hodiny (délka 1 hodiny min. 45
minut)
5 dní v týdnu pro 1 jazyk
• Maximální počet studentů kurzu nebo společné hodiny
je 18
• Trvání po dobu celého školního roku (od září do konce
června)
• Jazyková škola musí mít akreditaci MŠMT
• Studium musíte zahájit do konce kalendářního roku
v roce,
kdy jste vykonali první maturitní zkoušku nebo
absolutorium v konzervatoři
Zdroj: Vyhláška 19/2014 Sb.,
zákon 117/1995 Sb. v platném znění

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
myslíte, 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
několika 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
a Tuklatská 3/2105		 dobré studenty nabídky zajímavé práce s využitím jazyků i vrácením 50 % školného, zajímavé studentské
akce, pobyty v zahraničí... 		
A především, naše studenty máme rádi ;)
		 100 00 Praha-Strašnice

v +420 274 776 256
		 +420 724 173 829
a info@bi.cz
O www.bi.cz

Vsaďte na jistotu... Již 29 let mluvíme společnou řečí...
Nyní velké slevy až 8000 Kč!

• Platba na splátky

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

studuj na
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Nejnabitější pomaturitní studium

v Praze

Rok intenzivní angličtiny s mezinárodním
certifikátem a filmovou aplikací!
+ status studenta pro letošní maturanty
+ vrácení celého kurzovného v případě přijetí na VŠ
+ čeští i zahraniční lektoři v každém kurzu

Za skvělou cenu 29 980 Kč navíc dostanete:
+ mezinárodní jazykovou zkoušku zdarma
+ 2 semestrální kurzy dalších jazyků dle vlastního výběru
+ využití filmů v hodinách pro trénink poslechu a porozumění
+ inovativní aplikaci Mooveez do telefonu pro učení pomocí filmů
+ Diskusní kluby – aktuální i kontroverzní témata v několika jazycích zdarma
Tedy další výhody v celkové hodnotě až 13 000 Kč!
B1 - C1

Kdy:

Pondělí až pátek,
9.45 – 13.00
20 vyučovacích hodin týdně

Kde:

Kurz je na úrovních:

Pre-intermediate
až upper-intermediate
se zakončením mezinárodní
jazykovou zkouškou

Samozřejmostí je u nás:

Sleva 10 % na nákup učebnic
Výhodný splátkový kalendář

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

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

Kam se dostanete
bez přijímaček

Kam Po Maturitě

Mapa VŠ v ČR
xx prezentací VŠ
xx prezentací VOŠ
/ 35 Kč

Speciál: Hum
anitní
obory
Přijímačky
na VŠ
2021
61 prezentac
í VŠ
16 prezentac
í VOŠ

Manuál přijímacího řízení

JAK ZVLÁDNOUT PŘIJÍM

AČK Y

DiS. Bc. Ing. MBA MPA LL.M.

Rozhovory

www.prigo.cz

•PŘEDŠKOLNÍ
a MIMOŠKOLNÍ
PEDAGOGIKA
•DIPLOMOVAN
Á DĚTSKÁ SESTRA
•SOCIÁLNÍ PRÁCE

... další obory
DiS. Bc. Ing.
1

• Které školy nabírají i v dubnu a dalších 		
		 měsících
• Kam po maturitě: Do práce

s rektory VŠ

V YSOKÉ ŠK
OLY A COVI
D-19
KPM 41.indd

si přečtete:

• Dny otevřených dveří VŠ do prázdnin

T
U NÁS MŮŽETE STUDOVA

Í PEDAGOGIKA
• PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLN
SESTRA
SESTRA • DIPLOMOVANÁ DĚTSKÁ
• DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ
PRÁCE • OBECNĚ PRÁVNÍ ČINNOST
• VETERINÁŘST VÍ •SOCIÁLNÍ
SPRÁVA • MANAGEMENT
• HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A

při platbě do konce června

V dubnovém čísle časopisu

42 / leden 2021 / 35 Kč

41 / září 2020

Akční cena: 25 980 Kč

VEŘEJNÁ SPRÁVA|
OBECNĚ PRÁVNÍ
ČINNOST
HOSPODÁŘSKÁ
POLITIKA|DIPLOMO
VANÁ VŠEOBECNÁ
SESTRA|VETERIN
ÁŘSTVÍ

MBA MPA LL.M.

www.prigo
.cz
27. 8. 2020

9:39:38

• Prezentace nejdůležitějších VŠ, VOŠ
		 a jazykovek z celé republiky
Stahujte a prohlížejte zdarma

www.Casopis.
KamPoMaturite.cz

studuj na

studuj na

NECH SE POHLTIT
PŘÍRODOVĚDOU!
STUDUJ NA PŘÍRODOVĚDECKÉ
FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY!
PODEJ SI PŘIHLÁŠKU DO 28. 2.
A STAŇ SE PŘÍRODOVĚDCEM.
PŘIJĎ SI K NÁM PRO
VZDĚLÁNÍ V OBLASTECH:
Biologie
Chemie
Životní prostředí
Geografie
Geologie

