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Úvod
Vyzkoušejte si testy k přijímačkám
Jak vyplnit přihlášku na VŠ

… o čem byste si chtěli přečíst příště
na casopis@kampomaturite.cz

všechny články
… najdete na www.casopis.
kampomaturite.cz

naše stránky
www.kampomaturite.cz

Jak si vybrat vysokou školu
Přípravné kurzy k přijímačkám a maturitě
Materiály k maturitě a přijímačkám
Šance na přijetí na VŠ
Prezentace veřejných a státních VŠ

Naše další projekty
www.vysokeskoly.com
www.vyssiodborneskoly.com
www.jazykoveskoly.com
www.skolnistranky.cz
www.missmaturita.cz
www.seminarky.cz
www.ctenarsky-denik.cz

Největší vzdělávací portál

Prezentace soukromých VŠ
Prezentace VOŠ
Pomaturitní jazykové studium

Nedostala se na vás kopie časopisu?
Zdarma jej stáhnete na www.Casopis.KamPoMaturite.CZ

4 kam po maturitě

www.KamPoMaturite.cz

U

kázky testů jsou z knih Psychologie - Jak se dostat na vysokou (skripta), Přijímací zkoušky
z matematiky na VŠE, oboje nakladatelství Amos, objednejte je na www.KamPoMaturite.cz.
Nedopadl test podle očekávání? Nejste si jisti? Přihlaste se do přípravných kurzů – viz. str. 10.
1 Varianta A
Seznam doporučené literatury k přijímačkám najdete na str. 12.
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Varianta
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a) 0,
b) 1, kterou
c) −1,
23
22 d) 12 , (22e)) 3žádná z předchozı́ch
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rovno čı́slu:
(xn )m = xn·m
3
6
Při
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exponentem.
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Př.4.
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ı́me ve tvaru
mocnin.
Pak užijeme
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a)
2x společný
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náležı́
intervalu:
232log
1−=
4=
2
2 =
2x
√
1 =
n+1
4 4
n
n 55 základ
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nenciálnı́
rovnici, b)
kterou
=
xx
a) (−4, −3),
−3, vyřeš
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typovému
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Př.5.sinus
V aritmetické
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předpis
spočı́st
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funkčnı́m
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Řešenı́:
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s periodou
2π,aby
a tedy
jejichodmocnina
hodnota při
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omnožina:
ı́klad
analogický
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Definičnı́
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tohoto
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odmocňovánı́
(argument
nezáporný,
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Př.7.správná.
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aVšechna
logaritmus
(argument
musı́
být
kladný).
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nenı́ správná.
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25π
13π
Poznámka:
Pokud
se
nedař
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funkčnı́m
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Př.7.Řešenı́:
Maximálnı́m
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1−
= být
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všech
kořenů
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reálné čı́slo,
které je
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hodnoty
2
2
3
6
3
6
3
6
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žádného
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Maximálnı́m
oborem
funkce
f (x)jako
=
1 −+
log
x je množina:
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nezáporný,
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ı́ve8),sjednotit,
aD(f
poté
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základnı́ho
tvaru
a pak jenčı́sla
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nenı́
x−
x
5=d)
≥
0x0,
, tedy
43 se
Kvůli
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všech
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součtu
4
√ = exponenciálnı́
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= strukturu
72 odpovědı́
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té chvı́li
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x.předpisem
Z
nı́ nenı́ těžké
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řešit
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2řešenı́
x = odpovědı́
cos
x
v intervalu
0, 2π odpovědı́
je roven čı́slu:
Př.11.
reálných
goniometrické
rovnice
cos
2y3c)
−
=+
Př.8. Všechna
reálná
2x+1
2
3−2
=
0 náležı́
1
správná.
f (a)
−
f (a −
2)
< 4),
10,
a)
b) 2, b)c)substituci
3, 2y(y
4,
žádná
z4nejprve
předchozı́ch
odpovědı́
správná.
a) 1,
−4, −2),
−2,
0), d)
2),
2,
e)
žádná znenı́
předchozı́ch
x c)
=d)
Řešenı́:
Zavedeme-li
x=
=0,y,e)
řešit kvadratickou
rovnici
pro odpovědı́
neznámounenı́
ya
−cos
1)
0,budeme
odtud
2
správná.
poté
dopočı́táme
odpovı́dajı́cı́
6 nejprve
je
rovna
množině:
Řešenı́:
Zavedeme-li
substituci
cos
bux:
ď y x = y,1budeme
a pak:
cos x = řešit
1 ⇒ xkvadratickou
∈ {0, 2π}, rovnici pro neznámou y a
předchozı́ch odpovědı́

a)
(−∞,
5),
b)
(5,
∞),
c)
(−5,
∞),
d)
(−∞,
−5),
e)
žádná
z
poté
dopočı́táme
odpovı́dajı́cı́
x:
Řešenı́:
V do
rovnici
se rovnice:
narozdı́l od
vyskytujı́ dva různé členy
π 3obsahujı́cı́ neznámou x. Tyto
Dosadı́me
minulé
=
y0 3.
2yy2přı́kladu
nenı́ správná.
, π
= již
a pak: definovanou
cos x mocninné
= 0 ⇒předpisem
x ∈výrazy
Př.13.tedy
Uvažujme
reálnou
f nebo
jedné
zkusı́me
nejdřı́funkci
ve sjednotit,
areálné
poté
√
 převedeme
 proměnné
2 √2 na společné základy jako ve
2
2yy2 =
−
 1 −7ia statečně
1 − 0yizadánı́
−i
42y− 3i
jmenovaném
přı́kladě:
Řešenı́:
Nenecháme
se zmást
x 2v jednom
přı́padě a a v
 = x2−=3x. 2 1 dosadı́me
za
√
= 
=
z = šroubovanostı́
√
√ 
2
f
(x)

1−i


y = 2 00, 2odtud
2y
2y(y
2 2 2
7 +−−
i 1)
druhém a − 2. Hrubou silou
vypočı́táme:
2 22 − i 22
2
2
x+1
x
x
x
x
x
Celkem
jsme
tedy
nalezli
čtyři
řešenı́
v
intervalu
0,
2π.
2y(y
−
1)
=
0,
odtud
bu
ď
y
1
a
pak:
cos
x
=
1
⇒
x
∈
{0,
2π},
Množina
která
platı́
2 čı́sel
−a,−
3 pro
=
· 22)2+−
23(a−−32)]
= 3=· a22 −−3a
3=
3 2· (2
0, +
odtud
f (a) −všech
f (a −reálných
2)2 = [a+
−2 3a]
[(a2−
− [a
−
4a−+1)4 =
−3a
6] = 4a − 10.
Zbývá zjistit,
pro jaké
je buďinterval
3 jen dvě řešenı́!
Poznámka:
Kdyby
byl ϕ
v zadánı́
byla
y = (0,
1 a2π),
pak:
cos<by
x =v 1tomto
⇒ x ∈intervalu
{0,π2π},
fpak:
(a − 2)
nebo
y =f (a)0 −
a√
x10,
= 0 ⇒√
x 2∈  , π 
Dále zbývá jen dořešit snadnou
nerovnici:
2 žecos
2 2
3 čemu se musı́ rovnat (cos x)
π
Poznámka: princip substituce tu spočı́vá
v tom,
sesin
nejprve
dopátráme,
6
.
,
ϕ
=
−
cos
ϕ
=
, π
nebo y = 0 a pak:
cos x = 0 ⇒ x2 ∈
je
rovna
množině:
2
jako
celek,
aby rovnice platila, přičemž nehledı́me
na vnitřnı́
strukturu2substituovaného
výrazu. Teprve
4a − 210 <
10
a)
5),postupovat
b)se(5,zajı́máme
∞),
(−5, ∞),
d) (−∞, x,
−5),
e) žádná z předchozı́ch odpovědı́
Je (−∞,
možné
napřı́kladc)
má proměnnou
být
ve
druhém
kroku
o takto:
samotnou
4a < 2π.
20 v té chvı́li již o něm ovšem máme k dispozici
nenı́
správná.
Celkem
jsme
tedy nalezli
v intervalu
informace
v jasnějš
ı́ formě,čtyři
totižřešenı́
známe
hodnotu 0,
výrazu√cos x. Z nı́ nenı́ těžké hodnotu x zjistit.
a < 5− 2
Celkem
jsmeKdyby
tedy nalezli
čtyři
řešenı́
v intervalu
2π.
sin ϕ
Poznámka:
bylzmást
v zadánı́
interval
(0, 2π),
byla
by v tomto intervalu
jen dvě řešenı́!
Řešenı́:
Nenecháme
se
šroubovanostı́
a0,
statečně
= √ 2 dosadı́me
tan ϕzadánı́
=
= −1, za x v jednom přı́padě a a v
2v tomto intervalu jen dvě řešenı́!
druhém
a − 2.
Hrubou
silou
vypočı́táme:
cos byla
ϕ
Kdyby
byl
v zadánı́
2π),
Poznámka:
princip
substituce
tuinterval
spočı́vá
v1tom,
že se by
nejprve
dopátráme, čemu se musı́ rovnat (cos x)
log 1 x (0,
2
2
Př.12.
Všechna
reálná
řešenı́
rovnice
2
=
náležı́
intervalu:
4−3i
2 polárnı́)
2 nehledı́me
2nejprve
2
jako
celek,
aby
rovnice
platila,
přičemž
na
vnitřnı́
strukturu
Př.14.Poznámka:
Goniometrický
(resp.
tvar
čı́sla
z−1),
=
princip
substituce
spočı́vá
v4tom,
že
dopátráme,
čemu
rovnat
(cos
x)
f(3,
(a)
− f (a
−b)
2)
=
[a3),
− 3a] −
[(a
− komplexnı́ho
2)1),
− 3(a
−
=sea
− 3a
[a
−žádná
4a substituovaného
+ takto:
4−
3a +se
6] musı́
= 4avýrazu.
− 10. Teprve
7+i− lze
a)
5),
(1,
c)tu
d)2)]
(−3,
e) napsat
předchozı́ch
odpovědı́
nenı́
√
odtud
ve
druhém
kroku
se zajı́máme
o (−1,
samotnou
proměnnou
chvı́li
jižsubstituovaného
o zněm
ovšem máme
k dispozici
2 aby
π rovnice
π x, v té
jako
přičemž
nehledı́me
na vnitřnı́
strukturu
výrazu.
Teprve
a)
z =celek,
+ i sin π4 platila,
),
správná.
2 (cos
4 dořešit
ϕ=
− . cos x. Z nı́ nenı́ těžké hodnotu x zjistit.
√
Dále
zbývá
snadnou
nerovnici:
informace
vjen
jasnějš
ı́ zajı́máme
formě,
totiž
známe hodnotu
výrazu
ve
kroku
se
o samotnou
proměnnou
4 x, v té chvı́li již o něm ovšem máme k dispozici
3π
3π
+
i
sin
),
b)
zdruhém
= 22 (cos
4
4
√
informace
v jasnějš
ı́ formě,
totiž známe hodnotu
Dostáváme
5π
5π
4a − 10 výrazu
< 10 cos x. Z nı́ nenı́ těžké hodnotu x zjistit.
c)
z = 22 (costedy:
4 + i sin 4 ),
√
log x
√ 
7π
7π rovnice√2 1

4a <intervalu:
20
2
Př.12.
reálná
řešenı́
= 1 náležı́
d) zVšechna
= 22 (cos
4 + i sin4 4−),3i
7π
−π
2
7π
2log 1 x −π4
a) žádná
(3, 5),z předchozı́ch
b) z(1,
c) nenı́
(−1,
1), = 1 +
d)
(−3,
e) cos
žádná +z ipředchozı́ch
sin
. odpovědı́ nenı́
=
cos
=3),
ai 7sin
< −1),
5 =
e)
odpovědı́
správná.
2
Př.12.
Všechna
reálná
řešenı́
4
4
2
4
22
44 náležı́ intervalu:
7 +rovnice
i
správná.
a) (3, 5),Našı́m b)
(1, 3),je tedyc)upravit
(−1, 1),
žádná
z ipředchozı́ch
odpovědı́
Řešenı́:
úkolem
zadané d)
čı́slo(−3,
do −1),
tvaru z =e)|z|(cos
ϕ+
sin ϕ). Nejprve
tedy nenı́
správná. velikost z, tj. |z|, pak ji vytkneme z čı́sla z a nakonec najdeme vhodný ”argument komspočteme

1

psychologie
5. Klinická psychologie a další aplikované obory
      
      
    
 
    
   
  
       
     
     
  
  
   
     
       
  
   
  
   
   
    
    
    
  
 
  
 
 
 
  
     
 
  
    
  
   

      
  
      

        
  
         

       
     
    
   
   
  



  
 
  
 

        
          

   
  
  
 
      

      
     
  
   
 

       
   
   
  
  

 




  
    
 
      

    

Varianta A√

Př.14.
Goniometrický
(resp. polárnı́) tvar komplexnı́ho
čı́slavelikost
z = 4−3i
lze napsat takto:
7+i
plexnı́ho
spočı́st
předhozeného
komplexnı́ho čı́sla (je ve
√ čı́sla”, tj. ϕ. Abychom ovšem mohli m−1
x
2
π
Př.15.
exponenciálnı́
funkci
f (x)
= ( zlomku
x je komplexně
reálná proměnná
a mke
je jmenovateli.
reálný parametr.
a)
zUvažujme
=zlomku),
+ i sin π4užı́t
), fintu
tvaru
s rozš
ı́řenı́m
výrazem
sdruženým
m ) , kde
2 (cos 4musı́me
√
Množina
všech hodnot
je uvedená exponenciálnı́ funkce rostoucı́, je rovna
3πparametru m, pro které
Sledujte:
7
+
i
sin
),
b)
z = 22 (cos 3π
4
4
√
množině:


2
5π
(cos 45π
+
i7sin
), 28 − 4i − 21i + 3i2
c) z =
7
1 − i 1 − i
1
−
i
25
−
25i
−
3i
−
i
4
−
3i
2
4
4
√ 0),
c) (−∞, 0)∪(1,=∞),
d)
∞), velikost
e) žádná
 
.
= vytkneme
=  z předchozı́ch
=(−∞, 0)∪(0,
=
= 7π b) (0, ∞),
za)=(−∞,

d)
z=
2  2  1−i
2
50
++i i7sin
− i7π
49 − i2
7 +22i (cos
odpovědı́
nenı́74správná.
4 ),
2
e) žádná z předchozı́ch odpovědı́ nenı́ správná.
Spočteme:
Řešenı́: Upamatujeme se, že exponenciálnı́ funkce
je rostoucı́ právě když jejı́ základ je většı́ než jedna

√ ϕ + i sin ϕ). Nejprve tedy
 čı́slo do2tvaru
  zadané

 z=
Řešenı́: Našı́m úkolem je tedy
upravit
|z|(cos
2
 tedy 1vyřešit elementárnı́
 1 − i   1 Stačı́
(stejně je tomu u funkce logaritmické).
2 nerovnici:
1
 − i1 =
spočteme velikost z, tj. |z|, pak ji=vytkneme
z čı́sla z a +
nakonec =
najdeme
. vhodný ”argument kom2
2  spočı́st2velikost 2předhozeného
2 ovšem
2
plexnı́ho čı́sla”,
tj.1 ϕ. Abychom
mohli
komplexnı́ho čı́sla (je ve
m−
tvaru zlomku), musı́me>užı́t1 fintu s rozšı́řenı́m zlomku výrazem komplexně sdruženým ke jmenovateli.
m
Sledujte:
8
1
> 1
1−


1 − i 1 − i
1−i
28 − 4i − 21i + 3i2
25 − 25i
4 −m
3i 7 − i
4 − 3i
 
.
= vytkneme velikost = 
=
=
=
=
z=

2  2  1−i
2
50
7−+1i 7 −
49 − i2
7+i
>i 0
2
Spočteme:

■ Řešení testů a další vzorové testy
najdete na www.KamPoMaturite.cz.


√ - otočilo se znaménko


 jsme
 čı́slem
2 nerovnost
2
< 0násobili
záporným

 

<

1 − i

1

1


 

0 2  =  2 − i 2  =

1
2

+

1
2

=

2
.
2

73
Vzorové testy z biologie, politologie,
sociologie a českého jazyka najdete
na www.KamPoMaturite.cz/prijimaci-testy-vs-online
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řijímací řízení škol začíná doručením přihlášky ke studiu, některé vysoké školy nabízí
možnost podání přihlášky v papírové i elektronické podobě. Vyplatí se informaci najít
na stránkách konkrétní školy a pro jistotu telefonicky ověřit na studijním oddělení. Přehled
důležitých termínů najdete na www.VysokeSkoly.com.

Jak vyplnit přihlášku na VŠ
nebo VOŠ

Papírová podoba přihlášky
Přihláška v papírové podobě se vyplňuje buď na tiskopis
SEVT, nebo na tiskopis konkrétní školy. Pozor, například
Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze přihlášky na
tiskopise SEVT nepřijímá.
Papírovou přihlášku je nutno vyplnit čitelně a tiskacím písmem. Nejdůležitější jsou vaše jméno, příjmení, rodné číslo
(u cizinců datum narození a další údaje – pohlaví, bydliště
a státní občanství) a adresa místa trvalého pobytu a správný
název oboru a programu. Údaje o názvu oboru a JKOV vaší
střední školy získáte od výchovného poradce nebo v sekretariátu vaší školy.
Některé školy nevyžadují potvrzení lékaře, vyplnění předmětů a prospěchu (2. strana formuláře), někde je to naopak
hlavní údaj pro přijímací řízení, protože daná škola může
přijímat právě na základě průměrného prospěchu nebo prospěchu ze sledovaných předmětů.
Na stránkách vysoké školy najdete všechny podstatné údaje – přesné názvy programů, údaje pro správné vyplnění
a požadované přílohy.
Zpracování papírových přihlášek je pro školy administrativně náročnější, což se odráží i na ceně za přijímací řízení. Papírová přihláška bývá zpoplatněna vyšší částkou než
elektronické podání (např. LF v Plzni UK papírová 500 Kč,
v elektronické podobě 400 Kč).
■V
 ýhody a nevýhody
Výhody:
■ nepotřebujete internet
Nevýhody:
■ je pomalejší, musíte ji poslat včas
■ je obvykle dražší, navíc zaplatíte za doporučené
poštovné
■ ne všude ji přijímají
■ někde musíte mít specializovaný formulář dané školy
Elektronická přihláška
Najdete ji buď v podobě dokumentu ke stažení (editovatelné PDF, dokument Word apod.), nebo jako elektronický formulář. Někde vyplníte pouze formulář v rámci informačního
systému dané školy, následně zaplatíte a tím je přihlášení
vyřízeno. U jiných škol odešlete tento elektronický formulář,
následně jej ale musíte vytisknout a odeslat na studijní oddělení, jinak je přihláška neplatná.
Přílohy k oběma typům přihlášek se někdy přikládají až
u přijímacích zkoušek – kopie maturitního vysvědčení, certifikátů apod., nebo dokumenty vyžadované pro daný obor –

tip!

seznamy literatury, životopis, doporučení, potvrzení od lékaře. Výhodou elektronické přihlášky je možnost jejího podání
až do 23:59 daného posledního dne.
■V
 ýhody a nevýhody
Výhody:
■ je rychlejší, můžete ji podat 23:59 posledního dne
Nevýhody:
■p
 otřebujete internet a občas se proklikat bezpečnostními
certifikáty
■n
 ěkde stejně musíte část přihlášky vytisknout a poslat ji
na studijní oddělení
Termín podání přihlášky
Bakalářské a magisterské programy veřejných a státních vysokých škol obvykle uzavírají přihlášky koncem února, letos
tedy 29. 2. 2012, u některých škol je čas do konce března.

Formulář přihlášky v PDF zdarma stáhnete
na www.KamPoMaturite.cz/prihlaska-na-vs-formular/
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Výjimkou je například Divadelní fakulta Akademie múzických umění v Praze, kde se podávaly přihlášky do poloviny
listopadu nebo Fakulta architektury ČVUT v Praze (konec
listopadu).  Soukromé vysoké školy často přijímají přihlášku
v průběhu roku až do září či října, kdy probíhá obvykle poslední kolo přijímacího řízení.
Cena za přihlášku
Pohybuje se obvykle od 250 Kč do 590 Kč za přihlášku do
jednoho oboru. Na soukromých školách můžete zaplatit
i 1000 nebo 2000 Kč. Ve většině případů se jedná o nevratný poplatek. Pozor, u víceoborových studií je potřeba podat
patřičné množství přihlášek a obvykle také zaplatit více poplatků. Školy, které používají pro přijímací řízení NSZ Scio,
mívají poplatky nižší.
Dokladem o úhradě je výpis z účtu nebo ústřižek složenky.
Na stránkách školy nebo v elektronické přihlášce zjistíte číslo účtu, variabilní a specifický symbol. Při platbách ze zahraničí se doporučuje platit kartou, a to proto, že se zpravidla
vyhnete placení transakčních poplatků.
Termín úhrady bývá shodný s datem podání přihlášky – pokud tedy posíláte papírovou přihlášku, její součástí by mělo
být potvrzení o zaplacení. U elektronické přihlášky školy obvykle tolerují datum splatnosti následující pracovní den po
posledním dni pro podání přihlášky (např. pokud podání přihlášek končí 28. 2. a platba je uhrazena s datem splatnosti
1.3.). Doporučujeme se vyhýbat nejzazším termínům nebo
raději informaci důkladně ověřit.

Co je co:
■ Studijní obor – podkategorie studijního programu, s přesnějším
vymezením náplně. Může se dál dělit na studijní zaměření. Obvykle
se studuje jeden obor, některá studia jsou dvouoborová (učitelské
obory, filozofické fakulty).
■ Studijní program – kategorie, která může obsahovat jeden nebo
více studijních oborů.  Některé programy jsou bezoborové (např.
magisterský program Všeobecné lékařství, 1.LF UK).
■ Forma studia – prezenční nebo kombinovaná
■T
 yp studia – bakalářské (obvykle 3 roky, titul Bc.), navazující magisterské (2 roky, titul Mgr. nebo Ing.), magisterské (5-leté, obvykle
už jen u lékařských, právnických nebo některých učitelských oborů), doktorské (3-4 roky).

Vychytávky
■K
 ombinované obory a navazující magisterské studium – někde musíte prokázat praxi v oboru, jinak musíte
absolvovat dodatečné zkoušky, srovnávací testy nebo
doplňkové kurzy
■ Speciální potvrzení pro vybrané učitelské obory –
např. foniatrické vyšetření pro obor logopedie
■P
 očet přihlášek na osobu není omezen
■ Náhradní termíny přijímacího řízení jsou určeny jen pro
závažné důvody, obvykle nemoc nebo konání maturitní
zkoušky, nikoliv pak konání jiného přijímacího řízení
■ Body navíc nebo úplné prominutí přijímacích zkoušek můžete získat za výsledky maturity, studijní výsledky
z vybraných předmětů, jazykové nebo jiné certifikáty, absolvované soutěže nebo olympiády
■ Bez přijímaček se můžete dostat na VŠ také po absolvování vybrané VOŠ nebo kurzů celoživotního vzdělávání
či přípravných kurzů dané VŠ

tip!

Přesné termíny pro podání přihlášky na jednotlivé obory najdete
na www.VysokeSkoly.com nebo www.KamPoMaturite.cz/adresar-vs/
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loňském roce byla pravděpodobnost přijetí na vysokou školu celých 82%. Letos poklesla, a to
na 75%. Na nejžádanější obory se ale stále dostane necelá čtvrtina uchazečů. Mezi ně patří

lékařské fakulty (pravděpodobnost přijetí od 17% 2. LF UK nebo 19% LF UPOL), právnické fakulty
(pravděpodobnost přijetí 19-25%), v letošním roce klesla pravděpodobnost přijetí na ekonomické
obory (17% FSS OSU, 30% F1 VŠE, v průměru do 50%). Nejnižší pravděpodobnost přijetí mají
umělecké obory (VŠUP 8%, VUTBR FVU 12%, AMU do 13%).

Jak si vybrat vysokou školu

Nevíte ještě, kam se přihlásit? Zodpovězte si následující otázky:
■C
 o vás nejvíce baví, zajímá, co vám
jde a čím se chcete zabývat i nadále?
■D
 ostanete se na danou školu
a máte šanci tam vydržet? Neboli
jaká je šance na přijetí a „úmrtnost“
– kolik studentů nedostuduje?
Najdete na www.vysokeskoly.com
■U
 platníte se po studiu? Jaké je
uplatnění absolventů vybrané školy
a průměrný plat? Nejlepší uplatnění
na současném trhu práce je u absolventů lékařských, právnických
a technických fakult, dobré u pedagogických a ekonomických oborů
■L
 íbí se vám daná škola? Jak se
prezentuje? Jaká je kvalita výuky,
má škola vazbu na praxi nebo na
vědu, zajímavé programy, kvalitní
lektory a patřičné vybavení?
■F
 inanční otázky – jaká je náročnost
studia a životní náklady? Školné
a stipendia? Lze zvládnout brigády
nebo práci při studiu?
■Z
 vládnete dojíždění nebo budete
na koleji? Je kapacita kolejí dostatečná? Lze obor studovat v prezenční nebo kombinované formě?
■J
 ste studijní typ a stojí vám to za
to? Vydržíte náročné roky studia,
zkoušky, stres, administrativní či
jiné složitosti, pobyt na koleji?

Přijímací řízení
Jaká je statistika? Do kdy a v jaké
formě je nutno podat přihlášku, co
musí být její součástí (přečtěte si
v článku na straně 6)? Jsou možnosti přijetí bez přijímací zkoušky? Kdy
a kde se zkoušky konají? Kdy dostanu pozvánku? Jaká jsou kritéria
hodnocení? Kdy budou k dispozici
výsledky, a je možnost odvolání?

S výběrem školy vám pomohou výchovní poradci na vaší škole, pedagogicko-psychologické poradny, Ústav

Přijímací zkoušky
Co je obsahem přijímacích zkoušek? Kdy přesně se konají? Kolidují

pro informace ve vzdělávání, stránky www.KamPoMaturite.cz nebo
www.VysokeSkoly.com. Konkrétní informace k přijímacímu řízení pak poskytují stránky jednotlivých vysokých
škol, doporučujeme je raději ověřit
u příslušného studijního oddělení.

Veřejná či soukromá?
V roce 2010 připadalo na 28 státních
a veřejných vysokých škol 45 soukromých škol s programy akreditovanými pro Českou republiku. Na veřejných školách ale studovalo v roce
2009 86% všech studentů. Výhody
a nevýhody najdete před prezentacemi jednotlivých škol na str. 15 a 47.
Pokud již máte vybranou školu
a obor, víte, zda studovat bakalářský
či magisterský typ studia, a máte
představu, zda chcete studovat
v prezenční nebo kombinované formě, čeká vás další příprava.

s termínem jiného přijímacího řízení?
Kolik času je na přípravu a je možnost zvýšit šanci na přijetí (např. intenzivní přípravné kurzy, semestrální
kurzy, nulté ročníky)?
Některé školy zveřejňují přijímací testy z minulých let, další najdete na na
www.KamPoMaturite.cz nebo na straně 4, další vycházejí v publikacích přímo na vysoké škole nebo jsou k dostání ve specializovaných knihkupectvích.

Den „D“
Praktické otázky – je lépe přijet
o den dříve? Jaké jsou možnosti ubytování? Jak se tam dostanu
a jaká je nutná časová rezerva? Kde
přesně v budově se zkouška koná?
Máte všechny požadované dokumenty, pozvánku a pomůcky?
Psychika a stres – pokud jste se
připravovali, vyzkoušeli vzorové
testy včetně časového limitu nebo
alespoň máte představu o tom, jak
testy vypadají, máte vyšší šanci na
úspěch. Připravte si „katastrofický
scénář“ – pokud nebudete přijati,
můžete se připravit lépe v „nultém
ročníku“, věnovat se jazykovému
studiu, dostat se na jinou vysokou
či vyšší odbornou školu nebo získat
praxi v zaměstnání.
Zdroje: http://dsia.uiv.cz/omz3.html
http://www.uiv.cz/clanek/110/2088
http://www.strediskovzdelavacipolitiky.
info/svp/,
http://dsia.uiv.cz/vysluch11.html

Odpovědi na všechny
otázky najdete na
www.VysokeSkoly.com.
■ Dostanu se vůbec na vybranou školu?
■ Z čeho přesně jsou přijímačky?
■ Kdy se přijímačky konají?
■ Neskončím po studiu na úřadu práce?

tip!

■ Můžu si vyzkoušet testy?
■ Na kterých školách se „můj“ obor učí?
■ Co mě to bude stát?
■ Kdy škola pořádá dny otevřených dveří?

■ Náplně oborů ■ Statistiky úspěšnosti
přijetí ■ Nezaměstnanost absolventů
■ Data podání přihlášky, otevřených dveří, přijímaček ■ Testy z minulých let
■ Kalendáře akcí ■ Srovnání školného

Jak se dostat na nejžádanější obory VŠ? Návody najdete
na www.KamPoMaturite.cz/jak-se-dostat-na-vs-nebo-vos
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Chcete
zvýšit šanci
u přijímaček?

semestrální kurzy

■ Praha, Brno, 4990 Kč, 60 hodin, leden – květen
nebo únor – květen
■ Přihlaste se na www.KamPoMaturite.cz,
233 382 685 nebo info@kampomaturite.cz
Právo
TSP, OSP, právní logika, dějiny práva, základy práva.
Intenzivní procvičování testů všech právnických fakult
(Praha, Brno, Olomouc, Plzeň).
 tevíráme termíny:
■O
Brno sobota 1x za 14 dnů, zahájení 18. 2. 2012
středa 1x týdně, zahájení 25. 1. 2012
Praha neděle 1x za 14 dnů, zahájení 12. 2. 2012
čtvrtek 1x týdně, zahájení 26. 1. 2012

Psychologie
Příprava na písemnou část přijímacích zkoušek (obecná,
vývojová, klinická, sociální a pedagogická psychologie,
psychologie osobnosti, biologické základy psychiky)
a na přijímací pohovor o motivaci a přečtené literatuře.
■O
 tevíráme termíny:
Brno sobota 1x za 14 dnů, zahájení 18. 2. 2012
středa 1x týdně, zahájení 25. 1. 2012
Praha neděle 1x za 14 dnů, zahájení 12. 2. 2012
čtvrtek 1x týdně, zahájení 26. 1. 2012
Policejní akademie ČR
Příprava na znalostní test Policejní akademie ČR v Praze
(právní disciplíny, kriminalistika, kriminologie, policejně
bezpečnostní problematika, psychologie).
■O
 tevíráme termíny:
Praha neděle 1x za 14 dnů, zahájení 12. 2. 2012
čtvrtek 1x týdně, zahájení 26. 1. 2012

tip!

Ekonomické fakulty
Intenzivní příprava na přijímací zkoušky ekonomických
fakult VŠE, ČZU a další, se zaměřením na matematiku
a testování cizího jazyka.
■O
 tevíráme termíny:
Brno sobota 1x za 14 dnů, zahájení 18. 2. 2012
Praha neděle 1x za 14 dnů, zahájení 12. 2. 2012
čtvrtek 1x týdně, zahájení 26. 1. 2012

Chcete získat 300 Kč? Zadejte do objednávky kurzu
heslo „časopis“ a vrátíme vám 300 Kč z ceny kurzu!

Jakou si střihnete slevu?
Sledujte náš příklad:
■ Semestrální kurz Právo Brno 4.990 Kč

✄

Medicína, farmacie
Medicína, farmacie, veterinární fakulty, tělovýchovné,
přírodovědné a pedagogické fakulty, příprava na rekvalifikace (masér, fyzioterapeut, instruktor, trenér) a maturitu
z biologie a chemie
■O
 tevíráme termíny:
Brno sobota 1x za 14 dnů, zahájení 18. 2. 2012
středa 1x týdně, zahájení 25. 1. 2012
Praha neděle 1x za 14 dnů, zahájení 12. 2. 2012
čtvrtek 1x týdně, zahájení 26. 1. 2012

Společenské vědy
Intenzivní příprava na přijímačky filozofických,
pedagogických a humanitních fakult: Filozofie,
sociologie, psychologie, historie, dějiny umění.
Příprava i na NSZ Scio.
■O
 tevíráme termíny:
Brno sobota 1x za 14 dnů, zahájení 18. 2. 2012
Praha neděle 1x za 14 dnů, zahájení 12. 2. 2012
čtvrtek 1x týdně, zahájení 26. 1. 2012

■ Kamarád se přihlásí taky, odečtete
300 Kč
■ Zadáte heslo „časopis“ v objednávce, odečtete dalších
300 Kč
■ Dáte si kurz k maturitě z matematiky v Brně, odečtete 5% 250 Kč
■Z
 ceny cvičebnice + návodu Scio testů odečtete 10%
58 Kč
Celkem tedy ustřihnete

Vzorové testy k přijímačkám jednotlivých VŠ vyzkoušíte
na www.KamPoMaturite.cz/prijimaci-testy-vs-online

908 Kč!
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Příprava k maturitě
– jak na to?
maturitní kurzy

■ Praha, Brno, Ostrava, 2990 Kč, 36 hodin,
leden – březen
■ Přihlaste se na www.KamPoMaturite.cz,
233 382 685 nebo info@kampomaturite.cz
Angličtina – základní úroveň
■O
 tevíráme termíny:
Brno sobota 1x za 14 dnů, zahájení 14. 1. 2012
středa 1x týdně, zahájení 25. 1. 2012
Ostrava sobota 1x za 14 dnů, zahájení 14. 1. 2012
středa 1x týdně, zahájení 11. 1. 2012
Praha neděle 1x za 14 dnů, zahájení 15. 1. 2012
čtvrtek 1x týdně, zahájení 26. 1. 2012
Matematika – základní úroveň
 tevíráme termíny:
■O
Brno sobota 1x za 14 dnů, zahájení 14. 1. 2012
středa 1x týdně, zahájení 25. 1. 2012
Ostrava sobota 1x za 14 dnů, zahájení 14. 1. 2012
středa 1x týdně, zahájení 11. 1. 2012
Praha neděle 1x za 14 dnů, zahájení 15. 1. 2012
čtvrtek 1x týdně, zahájení 26. 1. 2012
Chcete získat 300 Kč? Zadejte do objednávky kurzu
heslo „časopis“ a vrátíme vám 300 Kč z ceny kurzu!

Český jazyk – základní úroveň
■O
 tevíráme termíny:
Brno sobota 1x za 14 dnů, zahájení 14. 1. 2012
středa 1x týdně, zahájení 25. 1. 2012
Ostrava sobota 1x za 14 dnů, zahájení 14. 1. 2012
středa 1x týdně, zahájení 11. 1. 2012
Praha neděle 1x za 14 dnů, zahájení 15. 1. 2012
čtvrtek 1x týdně, zahájení 26. 1. 2012

Maturita 2012?
■S
 táhněte si vzorové testy
k maturitě na
www.KamPoMaturite.cz
■N
 a stránkách najdete
aktuální informace ke státní
maturitě 2012
■S
 eženete u nás vypracované
maturitní otázky, čtenářský
deník, knihy a CD k přípravě

proč absolvovat PŘÍPRAVNý KURZ K MATURITĚ A PŘIJÍMAČKÁM:
Zaměříte se na témata, která
budou u maturity nebo přijímaček na daný obor

Naši lektoři vědí,
o čem mluví, a dbají
na zpětnou vazbu

Procvičíte testy, dozvíte se vychytávky (orientace v literatuře,
příprava na ústní zkoušku)

Termíny ve všední den nebo
o víkendu, nekolidují se svátky,
prázdninami a NSZ Scio

Budete v kolektivu
lidí s podobným zájmem
a motivací

Můžete zaplatit
na splátky, získat další
slevy

Můžete se srovnat
s výsledky ostatních

Po přípravném kurzu
k přijímačkám zvýšíte svou
šanci na přijetí až 3x!

tip!

Vypracované maturitní otázky, čtenářský deník a další práce najdete
na www.Seminarky.cz a www.Ctenarsky-denik.cz
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áme 95% všech knih k maturitě a přijímačkám, které byly vydány v ČR. Objednávejte
na www.KamPoMaturite.cz: za bezkonkurenční ceny. Další slevy pro naše fanoušky na
Facebooku a účastníky přípravných kurzů k přijímačkám a maturitě (najdete je na str. 10 a 11)

Maturita, přijímačky:
máte všechny
materiály?
PSYCHOLOGIE
■ Psychologie – Jak se dostat na vysokou – skripta (Amos) 199 Kč
ŽURNALISTIKA
■ Testy z českého jazyka k přijímacím
zkouškám VŠ (Amos) 189 Kč
PRÁVO
■ Cvičebnice OSP (základní i rozšířený)
(Scio) 525 Kč
■ Testy obecných studijních předpokladů
a základy logiky 1. a 2. díl (Sokrates)
289 Kč za jednu knihu
■ Chcete se dostat na právnickou
fakultu? 1. a 2. díl (Sokrates),
249 Kč za jednu knihu
EKONOMIE
■ Přijímací zkoušky z matematiky na
VŠE– skripta (Amos) 249 Kč
POLICEJNÍ AKADEMIE
■ Bezpečnostně právní studia, Policejní
činnosti, Kriminalistika a další forenzní
disciplíny, Bezpečnostní management
ve veřejné správě řešení bakalářského
znalostního testu (NaVysokou) 379 Kč
■ Testy na policejní akademii (Fragment)
189 Kč

Přijímačky
MEDICÍNA
■ BIOLOGIE – Jak se dostat na vysokou
(Amos) 219 Kč
■ Modelové otázky k přijímacím
zkouškám na 1. LF UK biologie, chemie, fyzika (1. LF) – plánované vydání
v lednu 2012

tip!

SPOLEČENSKÉ VĚDY
■ Chcete se dostat na filozofickou,
pedagogickou fakultu? 1. a 2. díl
(Sokrates), každý díl 199 Kč
■ Základy společenských věd 4 díly
(Eurolex) všechny díly za 250 Kč
POLITOLOGIE
■ Politologie – Jak se dostat
na vysokou (Amos) 219 Kč

Ukázkové testy z našich knih vyzkoušejte na str. 4
a na www.KamPoMaturite.cz/prijimaci-testy-vs-online
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Maturita
Sháníte referáty, maturitní otázky, čtenářský
deník nebo materiály k přijímačkám?
Najdete je na www.KamPoMaturite.cz
a www.Seminarky.cz

■ 6 CD Maturita
bez obav
(Fragment)
249 Kč

■ Maturita Český
jazyk a literatura
(základní úroveň) 159 Kč
■ Maturita Anglický jazyk (základní
úroveň) 159 Kč
■ Maturita Matematika (základní
úroveň) 149 Kč
(vše nakladatelství Didaktis)

Referáty a další práce ze Seminarky.cz,
po kterých se jen zapráší...
■Z
 a dvě pětky si můžete dát zmrzlinu, hamburger, nebo stáhnout
jakoukoliv studijní fajnovku na Seminarky.cz a Ctenarsky-denik.cz.
Naše menu nabízí víc, než jen pár vybraných kousků: máme 18000
prací se zaručeným standardem. Ukázka a spousta informací
o textu je zdarma. Ať stáhnete cokoli, vždycky víte, co dostanete.
■Ž
 e jsou dvě pětky moc? Pokud zaplatíte jinak než SMS, vyjdou
naše fajnovky levněji. Anebo vám je dokonce dáme zdarma
– mrkněte na nabídku a najděte si je. Dneska je jich přes 4000,
to by bylo, abyste si nevybrali.
■A
 co takhle svůj „hamburger“ prodat a vydělat si? Zkuste nahrát
svoji práci a vyzkoušejte, jestli má tu patřičnou šťávu a dají si ji
i ostatní.

■ Najdete

zde
podrobné popisy
jednotlivých
částí zkoušky,
ilustrační zadání, didaktické
testy s klíčem.
U angličtiny
navíc přehledy
gramatických
a lexikálních jevů pro úroveň B1,
u českého jazyka pomocná schémata k interpretaci uměleckých
a neuměleckých textů k ústní části
maturitní zkoušky a vzorové pracovní listy s rozborem textů a u matematiky podrobné postupy řešení
úloh a návody umožňující zvolit
správný postup řešení podobných
typů příkladů.

■ Knihy

objednávejte na
www.KamPoMaturite.cz nebo
osobně v našem knihkupectví
(Nakladatelství a vzdělávací
agentura Amos, Dukelských hrdinů
21, Praha 7, tel. 233 382 685,
otevřeno pondělí – čtvrtek 8.3017.30, pátek 8.30-16.00,
přestávka 13.00-13.30)

tip!

Proč si dát
naše menu?
■ Zaplatíte jen to,
co stojí za to
■ Dobře vám to
popíšeme a zařadíme
■ Práce kontrolujeme
a neoriginální práce
označíme a jsou
zadarmo
■ Víte, co stahujete
■ Můžete si i vydělat,
když nám pošlete
svoje práce
■ Vyberou si u nás středoškoláci, vysokoškoláci i lidi ze základky
■ Sháníte maturitní
otázky? Studijní texty?
Čtenářský deník?
Máme!

Testy ke státní maturitě zdarma stáhněte
na www.KamPoMaturite.cz/statni-maturita-testy
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roce 2010 byla pravděpodobnost přijetí na vysokou školu
přes 80%. Demografická křivka ukazuje, že náctiletých ubývá.
Obory a počty veřejných vysokých škol se nesnižují, takže šance
na přijetí by měla růst. Přesto se meziročně snížila o téměř 8%.

Jaká bude šance
u přijímaček na VŠ?

■ U sledovaných oborů (viz. tabulka) mírně
poklesl počet uchazečů
ekonomických
fakult,
snížil se ale i počet přijatých studentů a uchazečů zapsaných ke
studiu. Stejná situace
nastala u právnických
fakult, uměleckých fakult
a filozofických fakult.
Jediným oborem, kde
pokles uchazečů byl větší než pokles přijímaných, jsou obory farmaceutické, veterinární a zdravotnické, kde tím pádem
došlo k nárůstu šance na přijetí oproti minulému roku. Mírný
nárůst uchazečů zaznamenaly lékařské fakulty a technické
i přírodovědné fakulty. „Skokanem roku“ jsou pedagogické
fakulty, s téměř 6000 uchazeči navíc oproti roku 2010.
■ Největší šanci na přijetí mají zájemci o technické
a přírodovědné obory. I těm se ale zhoršily vyhlídky na

přijetí o 3%. Naopak nejnižší pravděpodobnost přijetí mají obory na uměleckých fakultách. Rekordmanem
je VŠUP, kde je síto opravdu husté – projde jen každý
13. uchazeč. Některé obory nejsou ve statistice fakult
vidět, ale i zde je pravděpodobnost přijetí nízká. Typicky
jde o psychologii nebo žurnalistiku.

■ Téměř 50% uchazečů si věřilo natolik, že podalo pouze 1 přihlášku. Opatrnější postup se 2 přihláškami zvolilo
22% uchazečů, 3 přihlášky podalo 14% uchazečů a téměř 18% podalo 4 a více přihlášek.
■ Co z těchto čísel vyplývá? Nepodcenit přípravu, zásobit se informacemi o přijímacích zkouškách, vyzkoušet na internetu vzorové testy z minulých let, získat literaturu určenou pro konkrétní přijímačky – někde si ji
vydávají i samy fakulty – případně zvolit přípravný kurz
k přijímacím zkouškám. Doporučujeme také nepřeceňovat různá fóra a diskuze, přijímací zkoušky se mohou
mezi jednotlivými roky změnit a informace zde mohou
být zastaralé.

Přihlášených

Přijato

Šance 2010

Šance 2011

Ekonomické a sociální fakulty

48363

22233

47,89%

45,97%

Technické a přírodovědné fakulty

49595

39288

82,57%

79,22%

Pedagogické fakulty

33192

13247

52,39%

39,91%

Filozofické fakulty

23791

11131

49,16%

46,79%

Právnické fakulty

19832

5724

29,66%

28,86%

Lékařské fakulty

12512

3787

32,90%

30,27%

Farmacie, veterina, zdravotnické obory

8369

3768

41,65%

45,02%

Umělecké fakulty

6351

1487

23,73%

23,41%

139280

103761

82,03%

74,50%

Celkem za všechny VŠ*

* v datech celkem jsou údaje za všechny vysoké školy, některé obory se překrývají.
Zdroje: http://dsia.uiv.cz/nasobnost11.html, http://dsia.uiv.cz/omz3.html, http://dsia.uiv.cz/vysluch10.html, http://dsia.uiv.cz/vysluch11.html, přihlášených=počty živých přihlášených (bez těch, kteří se nedostavili k žádným přijímacím zkouškám), přijato=počty přijatých (každý přijatý uchazeč
je počítán jedenkrát, bez ohledu na to, kolikrát byl přijat), v datech za fakulty nejsou uvedeny státní a soukromé vysoké školy.
www.KamPoMaturite.cz,  www.VysokeSkoly.com

tip!

Jaká je šance na přijetí pro jednotlivé fakulty?
Úplné přehledy najdete na www.VysokeSkoly.com
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Kam po maturitě:
na veřejnou vysokou školu
V

ětšina veřejných vysokých škol uzavírá přihlášky do 29. 2. 2012, některé přijímají ještě
v březnu. Uvažujete o studiu na veřejné vysoké škole? Zde je shrnutí hlavních výhod
a nevýhod a přehled dnů otevřených dveří.

Výhody
■ Absolventi technických,
právnických a lékařských oborů
veřejných škol mají nejlepší
uplatnění na trhu práce
■ Některé obory jsou akreditovány
jen u veřejných vysokých škol
■ Dobré jméno, kredit škol
■ Velké množství oborů, možnost
studovat v navazujícím
magisterském nebo doktorském
stupni studia
■ Koleje, menza, levnější skripta

Nevýhody
■ Plánované školné od roku 2013,
přesné podmínky zatím nejsou
známy
■ Velká konkurence u přijímacích
zkoušek a při studiu (zápisy,
termín zkoušek, populární
předměty)
■ Vysoká „úmrtnost“ v prvních
ročnících a u studentů
kombinovaného studia
■ Nižší flexibilita v organizaci
i způsobu výuky

■ U

některých škol nedostatečná
provázanost s praxí, málo
odborníků z praxe
■ Otazníky u vybavení
a hospodaření škol
■ U denního studia a náročných
oborů omezená možnost
přivýdělku
■ Titul bakalář nemusí být pro
zaměstnavatele dostačující,
u magisterského studia vás čeká
dlouhé a náročné studium

Dny otevřených dveří veřejných vysokých škol leden-březen
Přehled všech termínů najdete na www.VysokeSkoly.com a www.KamPoMaturite.cz.
leden
6. 1. 2012

7.1.2012

11.1.2012
12.1.2012

13.1.2012

tip!

Agronomická fakulta MENDELU

www.af.mendelu.cz

Provozně ekonomická fakulta MENDELU

www.pef.mendelu.cz

OSU s výjimkou Fakulty umění

www.osu.cz

UHK všechny fakulty

www.uhk.cz

Fakulta managementu VŠE 

www.fm.vse.cz

OSU s výjimkou Fakulty umění

www.osu.cz

1. lékařská fakulta UK

www.lf1.cuni.cz

Filozofická fakulta UK

www.ff.cuni.cz

Národohospodářská fakulta VŠE 

nf.vse.cz

Fakulta umění OSU

www.fu.osu.cz

Fakulta strojní TUL 

www.fs.tul.cz

Právnická fakulta MU

www.law.muni.cz

Matematický ústav v Opavě SLU

www.opf.slu.cz

Dopravní fakulta Jana Pernera, Fakulta zdravotnických studií UPCE 

www.upce.cz

Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB-TUO

www.fbi.vsb.cz

Vysoká škola polytechnická Jihlava

www.vspj.cz

Fakulta ekonomiky a managementu a Fakulta vojenských technologií UNOB

www.unob.cz

Divadelní fakulta obor produkce AMU

www.damu.cz

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií MENDELU

www.frrms.mendelu.cz

3. lékařská fakulta UK

www.lf3.cuni.cz

Fakulta financí a účetnictví VŠE 

f1.vse.cz

Fakulta informačních technologií VUT

www.fit.vutbr.cz

Fakulta pedagogická ZČU

fpe.zcu.cz

Kdy se konají přijímačky? Z čeho se skládají?
Odpovědi najdete na www.VysokeSkoly.com
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Dny otevřených dveří veřejných vysokých škol leden-březen
Přehled všech termínů najdete na www.VysokeSkoly.com a www.KamPoMaturite.cz.
14.1.2012

2. lékařská fakulta UK

www.lf2.cuni.cz

Lékařská fakulta MU

www.med.muni.cz

Pedagogická fakulta MU

www.ped.muni.cz

Fakulta sociálních věd obor Ekonomie

www.fsv.cuni.cz

Lékařská fakulta v Hradci Králové UK

www.lfhk.cuni.cz

Fakulta stavební VUT

www.fce.vutbr.cz

Fakulta vojenského zdravotnictví UNOB

www.unob.cz

Ekonomicko-správní fakulta MU

www.econ.muni.cz

Husitská teologická fakulta UK

www.htf.cuni.cz

Fakulta ekonomicko-správní UPCE 

www.upce.cz

Fakulta filozofická ZČU

ff.zcu.cz

17.1.2012

Fakulta informatiky MU

www.fi.muni.cz

18.1.2012

Fakulta veřejných politik SLU

www.fvp.slu.cz

Fakulta humanitních studií UK

www.fhs.cuni.cz

Fakulta sociálních věd obor Mediální studia (kombinované studium)

www.fsv.cuni.cz

Lékařská fakulta v Plzni UK

www.lfp.cuni.cz

Lékařská fakulta MU

www.med.muni.cz

UJEP všechny fakulty s výjimkou Fakulty umění a designu pro Bc. studium

www.ujep.cz

Katolická teologická fakulta UK

www.ktf.cuni.cz

Fakulta filozofická UPCE 

www.upce.cz

Fakulta podnikatelská VUT

www.fbm.vutbr.cz

Fakulta strojní, Fakulta zdravotnických studií ZČU

www.zcu.cz

ČZU všechny fakulty

www.czu.cz

JČU všechny  fakulty

www.jcu.cz

Fakulta sociálních studií MU

www.fss.muni.cz

Filozofická fakulta MU

www.phil.muni.cz

Agronomická fakulta MENDELU

www.af.mendelu.cz

Provozně ekonomická fakulta MENDELU

www.pef.mendelu.cz

Filozofická fakulta UHK

www.uhk.cz

Přírodovědecká fakulta UK

www.natur.cuni.cz

UPOL všechny fakulty s výjimkou FZV a PF

www upol.cz

Fakulta restaurování UPCE 

www.upce.cz

UTB všechny fakulty

www.utb.cz

Fakulta stavební VŠB-TUO

www.fast.vsb.cz

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT

www.feec.vutbr.cz

Fakulta strojního inženýrství VUT

www.fme.vutbr.cz

ČZU všechny fakulty

www.czu.cz

Přírodovědecká fakulta MU

www.sci.muni.cz

Fakulta elektrotechniky a informatiky UPCE 

www.upce.cz

Fakulta mezinárodních vztahů VŠE 

fmv.vse.cz

Policejní akademie České republiky všechny fakulty

www.polac.cz

Fakulta zdravotnických studií ZČU

fzs.zcu.cz

Evangelická teologická fakulta UK

web.etf.cuni.cz

16.1.2012

19.1.2012

20.1.2012

21.1.2012

23.1.2012

VŠ VysokeSkoly.com

24.1.2012

25.1.2012
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Fakulta sportovních studií MU

www.fsps.muni.cz

Přírodovědecká fakulta MU

www.sci.muni.cz

Fakulta elektrotechnická ZČU

fel.zcu.cz

Divadelní fakulta obor teorie a kritika AMU

www.damu.cz

Fakulta informatiky MU

www.fi.muni.cz

Ekonomická fakulta TUL 

www.ef.tul.cz

Fakulta aplikovaných věd ZČU
26.1.2012
27.1.2012

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TUO

www.fmmi.vsb.cz

Fakulta ekonomická ZČU Plzeň

fek.zcu.cz

Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT

www.fbmi.cvut.cz

Fakulta stavební ČVUT www.fsv.cvut.cz
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií MENDELU

www.frrms.mendelu.cz

Fakulta ekonomická ZČU Cheb fek.zcu.cz
28.1.2012

Fakulta informatiky a statistiky VŠE 

www.fis.vse.cz

31.1.2012

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT

www.fjfi.cvut.cz

Fakulta strojní ČVUT

www.fs.cvut.cz

Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO

www.fei.vsb.cz

2.2.2012

Fakulta informatiky MU

www.fi.muni.cz

3.2.2012

Agronomická fakulta MENDELU

www.af.mendelu.cz

Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU

www.ldf.mendelu.cz

Ústav zdravotnických studií TUL 

www.uzs.tul.cz

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

www.pedf.cuni.cz

VFU všechny fakulty

www.vfu.cz

Fakulta strojní VŠB-TUO

www.fs.vsb.cz

Fakulta sociálních věd obory Marketingová komunikace a PR, ŽURNALISTIKA

www.fsv.cuni.cz

Fakulta podnikohospodářská VŠE 

fph.vse.cz

únor
1.2.2012

4.2.2012
7.2.2012

Fakulta sociálních věd obor Teritoriální studia, Soudobé dějiny, Českowww.fsv.cuni.cz
německá studia, Politologie a mezinárodní vztahy, Sociologie a sociální politika,
Sociologie a sociální antropologie

8.2.2012

Filozoficko-přírodovědecká fakulta SLU

www.fpf.slu.cz

9.2.2012

Fakulta informačních technologií ČVUT

www.fit.cvut.cz

Fakulta veřejných politik SLU

www.fvp.slu.cz

11.2.2012

Policejní akademie České republiky všechny fakulty

www.polac.cz

15.2.2012

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TUL 

www.fm.tul.cz

Hornicko-geologická fakulta VŠB-TUO

www.hgf.vsb.cz

21.2.2012

VŠTE 

www.vstecb.cz

22.2.2012

VŠTE 

www.vstecb.cz

4.3.2012

Fakulta textilní TUL 

www.ft.tul.cz

17.3.2012

Fakulta managementu VŠE 

www.fm.vse.cz

březen
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Univerzita Karlova v Praze, Matematicko–fyzikální fakulta
Studijní oddělení UK MFF, Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2
Telefon: 221 911 262, Fax: 221 911 426
studijni@mff.cuni.cz, www.mff.cuni.cz/studium/
El. přihl.: ANO. Termín podání přihlášek ke studiu: 29. únor 2012. Řádný termín přijímací
zkoušky: 6–8. červen 2012. Náhradní termín přijímací zkoušky: 20–22. červen 2012.
Formy vysokoškolského studia na MFF
■ prezenční studium
■ kombinované studium

Studijní programy a obory bakalářského a navazujícího magisterského studia
Programy bakalářského studia
Fyzika, Informatika, Matematika
Obory bakalářského studijního
programu Fyzika
1.    Obecná fyzika
2.    Aplikovaná fyzika
3.    Fyzika zaměřená na vzdělávání

Obory bakalářského studijního
programu Informatika

Obory bakalářského studijního
programu Matematika

1.    Obecná informatika
2.    Programování a softwarové systémy
3.    Softwarové a datové inženýrství

1.    Obecná matematika
2.    Finanční matematika (pouze prezenční studium, kvóta140 přijatých
studentů)
3.     Matematické metody informační  
bezpečnosti
4.    Matematika se zaměřením na vzdělávání - Deskriptivní geometrie se
zaměřením na vzdělávání
5.    Matematika se zaměřením na vzdělávání - Informatika se zaměřením  
na vzdělávání

Programy navazujícího magisterského studia
Fyzika, Informatika, Matematika, Učitelství pro základní školy
Obory navazujícího
magisterského studijního
programu Fyzika

Obory navazujícího
magisterského studijního
programu Informatika

1. Astronomie a astrofyzika
2. 	Biofyzika a chemická fyzika
3. 	Fyzika kondenzovaných soustav  
a materiálů
4. 	Fyzika povrchů a ionizovaných
prostředí
5. 	 Geofyzika
6. 	 Jaderná a subjaderná fyzika
7. 	Matematické a počítačové modelování ve fyzice a technice
8. 	 Meteorologie a klimatologie
9. 	 Optika a optoelektronika
10. Teoretická fyzika
11.	Učitelství fyziky pro SŠ v kombinaci  
s odbornou fyzikou
12. 	 Učitelství fyziky-matematiky pro SŠ

1. Teoretická informatika
2. Softwarové systémy
3. Matematická lingvistika
4. Diskrétní modely a algoritmy 
5.	Učitelství informatiky pro SŠ v kombinaci s odbornou informatikou

Obory navazujícího
magisterského studijního
programu Učitelství
pro základní školy
1.	Učitelství fyziky-matematiky  
pro 2. stupeň ZŠ

Obory navazujícího
magisterského studijního
programu Matematika
1.

Finanční a pojistná matematika
(pouze prezenční studium)
2. Matematická analýza
3.	Matematické modelování ve fyzice
a technice
4.	Matematické metody informační
bezpečnosti
5. Matematické struktury
6. Numerická a výpočtová matematika
7.	Pravděpodobnost, matematická
statistika a ekonometrie
8.	Učitelství matematiky pro SŠ 
v kombinaci s odbornou
matematikou
9.	Učitelství matematiky-deskriptivní
geometrie pro SŠ
10.	Učitelství matematiky-informatiky
pro SŠ

Odborná přijímací zkouška na bakalářské studium na UK MFF pro studijní programy Informatika a Matematika se koná pouze
z matematiky, pro studijní program Fyzika zůstává odborná přijímací zkouška na bakalářské studium zrušena. Podrobné informace o přijímacím řízení, přijímacích zkouškách a jejich průběhu i hodnocení, nebo možnostech a pravidlech prominutí, stejně jako vzorové
úlohy písemné přijímací zkoušky z matematiky nebo informatiky budou zveřejněny na stránce http://www.mff.cuni.cz/uchazec. Kvóta
(nejvyšší počet uchazečů přijímaných na studijní obor) je stanovena na studijní obor Finanční matematika, studijní program Matematika,
kde je rovna 140. Obor Finanční matematika se otevírá pouze v prezenčním studiu. Úspěšné absolvování jazykové zkoušky, pokud je
předepsána, je pouze nutnou podmínkou pro přijetí.
Další informace o podmínkách studia a o studijních předpisech poskytne studijní oddělení děkanátu a lze je také najít na stránkách  
http://www.mff.cuni.cz/studium/.

veřejné vysoké školy 19

VŠ VysokeSkoly.com

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ

• ČVUT je veřejnou vysokou školou.
• Fakulta biomedicínského inženýrství má sídlo v Kladně.
• Absolventi mají velmi dobré uplatnění na trhu práce.

STUDUJTE

NA FAKULTĚ SOCIÁLNÍCH VĚD

ekonomie
marketingová komunikace a public relations
mediální studia
žurnalistika
mezinárodní teritoriální studia
česko-německá studia
sociologie
veřejná a sociální politika
mezinárodní vztahy
politologie
americká, evropská nebo západoevropská studia
německá a rakouská studia
balkánská, euroasijská a středoevropská studia

Bakalářské studijní obory (3 roky)
Studijní program:

Biomedicínská a klinická technika

Studijní obory:

Biomedicínský technik
Optika a optometrie
Biomedicínská informatika

Studijní program:

Specializace ve zdravotnictví

Studijní obory:

Fyzioterapie
Radiologický asistent
Zdravotnický záchranář

Studijní program:

Ochrana obyvatelstva

Studijní obory:

Plánování a řízení krizových
situací

Zveme Vás na den otevřených dveří, kde
pro vás bude připraven bohatý program:
www.fsv.cuni.cz

27. ledna 2012

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
Fakulta sociálních věd

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

http://www.fbmi.cvut.cz

www.vse.cz

DNY
OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ
Vysoká škola ekonomická v Praze

Fakulta financí a účetnictví 13. 1. 2012, Vencovského aula, od 9:00 a 11:00
Fakulta mezinárodních vztahů 21. 1. 2012, Vencovského aula, od 10:00
Fakulta podnikohospodářská 4. 2. 2012, Vencovského aula, od 10:00 a 13:00
Fakulta informatiky a statistiky 28. 1. 2012, Vencovského aula od 10:00
Národohospodářská fakulta 7. 1. 2012, Vencovského aula od 10:00
Fakulta managementu 6. 1. 2012, 17. 3. 2012, Jindřichův Hradec, od 10:00
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Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové
Telefon: 495 067 111, Fax: 495 518 002
www.faf.cuni.cz

Vysoce kvalifikovaní zdravotničtí pracovníci
jsou vychováváni na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy
Farmaceutická fakulta UK působí v Hradci Králové 40 let, vychovala přes 5 000 absolventů,
ti tvoří většinu farmaceutů v ČR. Fakulta dnes nabízí 2 směry studia:

Studium farmacie
■ Studijní program Farmacie je magisterský pětiletý
■ Studijní plán splňuje všechny požadavky Evropské unie a je koncipován tak, aby znalosti absolventa odpovídaly

jak současným poznatkům farmaceutických věd, tak i potřebám naší i evropské praxe. Absolventi nacházejí uplatnění  
především v lékárenství, vedle toho i ve výzkumu a vývoji nových léčiv, v lékových informačních centrech, v oblasti klinické
farmakologie, ve zdravotnických řídících složkách a zdravotnickém školství. Studium končí vykonáním státní zkoušky  
a absolvent získá titul „magistr“ (Mgr.)
■ Část studia lze konat v cizině – ročně přes 30 studentů vyjíždí na jednosemestrový pobyt
■ Absolvent studijního programu Farmacie může vykonat státní rigorózní zkoušku spolu s obhajobou rigorózní práce.
Po jejím vykonání se uděluje titul „doktor farmacie“ (PharmDr.)

Studium zdravotnické bioanalytiky
V minulosti nacházela řada farmaceutů výborné uplatnění i ve zdravotnických laboratořích. V roce 1999 byl zřízen samostatný
studijní program Zdravotnická bioanalytika, jehož absolventi získávají optimální kvalifikaci pro práci v laboratořích. Studium je
akreditováno Ministerstvem zdravotnictví ČR, absolventi jsou tedy plně způsobilí k výkonu nelékařských povolání v této oblasti.
Výuku Zdravotnické bioanalytiky zajišťují spolu s učiteli fakulty i vynikající odborníci z praxe, především z Fakultní nemocnice
v Hradci Králové, kde probíhá na špičkových pracovištích i část praktické výuky.
Studium zdravotnické bioanalytiky je dvojstupňové:
■ nejprve bakalářský stupeň prezenční (denní studium) nebo kombinovaný („dálkový“)
■ následuje magisterský stupeň, nyní prezenční, zanedlouho i kombinovaný
■ Absolvent studijního programu Zdravotnická bioanalytika může vykonat státní rigorózní zkoušku a získat titul „doktor
přírodních věd“ (RNDr.)
Absolventi studijních programů Farmacie a Zdravotnická bioanalytika, kteří dokončili magisterské studium, mohou nastoupit  
do postgraduálního doktorského studia, v němž je možno získat akademický titul „doktor“ (Ph.D., za jménem)
Podrobné informace na http://www.faf.cuni.cz/studium/prijimaci_rizeni/

Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze
Management a učitelství na ČVUT v Praze!

Masarykův ústav vyšších studií je součástí technické univerzity, ale nabízí mimo jiné také
bakalářské manažersko-ekonomické a pedagogické studijní obory.

Kolejní 2637/2a 
160 00 Praha 6 Dejvice

studijni@muvs.cvut.cz
www.muvs.cvut.cz

Bakalářské obory:
■ Řízení a ekonomika průmyslového podniku
■ Personální management v průmyslových podnicích
■ Učitelství praktického vyučování
a odborného výcviku
Tento studijní obor je určen pro absolventy středních technických  
škol s maturitou, kteří uvažují o kvalifikovaném uplatnění ve funkci  
učitele praktického vyučování nebo učitele odborného výcviku.

Magisterské navazující obory:
■ Projektové řízení inovací v podniku
■ Řízení regionálních projektů
■ Podnikání a management v průmyslu
Tyto obory jsou určeny pro absolventy manažersko-ekonomických
bakalářských programů.

Dále nabízíme celou řadu jazykových kurzů. Více informací na www.muvs.cvut.cz
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Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze
Nabízí bakalářské studium těchto akreditovaných studijních oborů:

Kamýcká 129
165 21 Praha 6 – Suchdol
El. přihl.: ANO
www.af.czu.cz

■ Rostlinná produkce ■ Zahradnictví ■ Podnikání v zahradnictví ■ Zahradní a krajinářské
úpravy ■ Trávníkářství ■ Živočišná produkce ■ Chov koní ■ Speciální chovy ■ Kynologie
■ Zoorehabilitace a asistenční aktivity se zvířaty ■ Ekologické zemědělství ■ Veřejná
správa v zemědělství a krajině ■ Chovatelství ■ Pěstování rostlin ■ Produkční a okrasné
zahradnictví ■ Rozvoj venkova ■ Kvalita produkce ■ Rostlinolékařství ■ Výživa a potraviny
Udržitelné využívání přírodních zdrojů ■ Sustainable Use od Natural Resources
■ Agriculture and Food
Absolventům bakalářského studia nabízíme možnost
navazujícího magisterského, případně doktorského studia
prezenční formou, u vybraných oborů i formou
kombinovanou.
Den otevřených dveří: 20. 1. – 21.1. 2012
Termín podání přihlášek: do 31. 3. 2012
Přijímací zkouška: 19. 6. - 22. 6. 2012

Institut vzdělávání a poradenství ČZU v Praze
Nabízí v programu „specializace v pedagogice“
tyto bakalářské obory:
■ Poradenství v odborném vzdělávání - prezenční i kombinovaná forma studia
■ UČITELSTVÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ - kombinovaná forma studia
■ UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ - kombinovaná forma studia

V Lázních 3  
159 00 Praha 5 - Malá Chuchle
Telefon: 224 386 001
chuchle@ivp.czu.cz
www.ivp.czu.cz

Dále nabízí programy celoživotního vzdělávání:
■ UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ 
■ UČITELSTVÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ 
■ UČITELSTVÍ INFORMATIKY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY 
■ ŠKOLNÍ KOORDINÁTOR EVVO
■ VYCHOVATELSTVÍ PRO ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ 
Den otevřených dveří: 20. – 21. 1. 2012
Termín podání přihlášek (bakalářské obory): do 31. 3. 2012
Přijímací zkoušky (bakalářské obory): 11. – 15. 6. 2012
Další informace: www.ivp.czu.cz,
tel. 224 386 001, e-mail: chuchle@ivp.czu.cz

Technická fakulta ČZU v Praze

Kamýcká 129,
165 21 Praha 6 – Suchdol
Telefon: 224 384 216
Fax:
234 381 828
El. přihl.: ANO
jiroutkova@tf.czu.cz 
www.tf.czu.cz

TECHNICKÁ FAKULTA České zemědělské univerzity v Praze nabízí zájemcům
o studium v rámci akreditovaných dvoustupňových studijních programů tříleté
bakalářské a dvouleté navazující magisterské studium v prezenční i kombinované
formě v těchto studijních oborech:
■ Zemědělská technika
■ Silniční a městská automobilová doprava
■ Technika a technologie zpracování odpadů
■ Technologická zařízení staveb
■ Obchod a podnikání s technikou
■ Informační a řídicí technika v APK
■ Technika pro obnovu a udržování krajiny
■ Inženýrství údržby
■ Technology and Environmental
Engineering (vyučovaný v AJ)
Dny otevřených dveří: 20. a 21. 1. 2012.
Přihlášky ke studiu je třeba podat do 31. března 2012.
Podrobné informace o možnostech studia lze získat na
www.tf.czu.cz – Studium.
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Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze
Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská
Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 – Suchdol
Telefon: 224 383 743, 224 383 761, 224 383 710, 224 383 848
simandlova@fld.czu.cz, kurkova@fld.czu.cz, stehlik@fld.czu.cz, molikova@fld.czu.cz

www.fld.czu.cz, Elektronická přihláška: http://prijimacky.czu.cz
Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity v Praze
nabízí studium v bakalářských a navazujících magisterských oborech:
Bakalářské obory tříleté (Bc.):
Lesnictví (p+k), Dřevařství (p+k), Hospodářská a správní služba
v lesním hospodářství (p+k), Provoz a řízení myslivosti (p+k), Game Management - vyučovaný v angličtině (p),
Forestry - vyučovaný v angličtině (p)
Výuka vybraných oborů probíhá také v externích střediscích v Písku, Trutnově a Hranicích na Moravě.

Navazující magisterské obory dvouleté (Ing.):
Lesní inženýrství (p, k), Dřevařské inženýrství (p, k)
Forestry, Water and Landscape Management - vyučovaný v angličtině (p)
Tropical Forestry and Agroforestry - vyučovaný v angličtině (p)
Připravuje se otevření oboru Forest engineering – v angličtině
p – prezenční studium, k – kombinované studium
Během studia lze 1 až 2 semestry studovat na zahraničních univerzitách
v rámci programu Erasmus nebo Double-degree programů.
Den otevřených dveří: 20. – 21. 1. 2012
Přihlášky posílejte do 31. března 2012
Přijímací zkoušky:  11. – 15. června 2012
Informace o otevíraných oborech, přijímacím řízení a další najdete
na: http://www.fld.czu.cz

Fakulta životního prostředí ČZU v Praze
Kamýcká 1176, 165 21 Praha 6 – Suchdol
Telefon: 224 383 765
tuharska@fzp.czu.cz, www.fzp.czu.cz
Elektronická přihláška: ANO
Fakulta životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze otevírá
v akademickém roce 2012/2013 následující studijní obory

Bakalářské studium
STUDIJNÍ PROGRAMY:
Inženýrská ekologie - studijní obory: Aplikovaná ekologie, Geoinformatika v životním prostředí (v případě
úspěšné akreditace bude zveřejněno na www.fzp.czu.cz)

Krajinářství - studijní obory: Krajinářství, Územní technická a správní služba, Vodní hospodářství,
Územní plánování

navazující magisterské studium

STUDIJNÍ PROGRAMY:
Inženýrská ekologie - studijní obory: Aplikovaná ekologie, Ochrana přírody, Nature Conservation (AJ)
Krajinné inženýrství - studijní obory: Krajinné inženýrství, Regionální environmentální správa, Voda v krajině,
Environmentální modelování, Environmental Modeling (AJ),
Krajinné a pozemkové úpravy, Land and Water Management (AJ)
Podrobnější informace na www.fzp.czu.cz.
Dny otevřených dveří: 20. – 21. 1. 2012
Termín pro podání přihlášky: 31. 3. 2012
Přijímací zkoušky: 18. – 22. 6. 2012
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Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze

Provozně ekonomická
fakulta

Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 – Suchdol
Telefon: 224 384 360, Studijní odd. Mgr. Ivana Berníková
bernikova@pef.czu.cz, www.pef.czu.cz
Elektronická přihláška: ANO

Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze poskytuje studentům ucelené univerzitní vzdělání. Studium je rozdělené do tří stupňů
– bakalářský (3 roky), navazující magisterský (2 roky) a doktorský (3 roky). Fakulta nabízí studentům široké spektrum vzdělávání
a vybrané obory je možné studovat i v angličtině. Zároveň univerzita nabízí studentům ubytování ve vlastních kolejích a široké kulturní
i sportovní vyžití. Univerzita má vlastní sportovní areál s krytým bazénem, vlastní koně a jízdárnu, rozsáhlé skleníky, vlastní knihovny
a čítárny i skvělé počítačové vybavení.

Bakalářské studium: Provoz a ekonomika, Podnikání a administrativa, Informatika, Systémové inženýrství, Veřejná správa a regionální
rozvoj, Hospodářská a kulturní studia, Agricultural Economics and Management, Informatics

Navazující magisterské studium: Provoz a ekonomika, Podnikání a administrativa, Informatika, Systémové inženýrství, Veřejná
správa a regionální rozvoj, Hospodářská a kulturní studia, Evropská agrární diplomacie, Economics and Management, Informatics, European
Agrarian Diplomacy

Doktorské studium: Management, Podniková a odvětvová ekonomika, Sector and Economics of Enterprise, Regionální a sociální
rozvoj, Regional and Social Development, Informační management, Information Management, Systémové inženýrství, System Engeneering

Přijímací řízení do bakalářského stupně studia:
PEF přijímá elektronický formulář (přihlášky do všech
druhů a forem studia na http://prijimacky.czu.cz),
který je potřeba podat do 31. 3. 2012.
Dny otevřených dveří: 20. – 21. ledna 2012

Institut tropů a subtropů ČZU v Praze
Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 – Suchdol
Telefon: 224 382 164
spirkova@its.czu.cz, papirnik@its.czu.cz, www.its.czu.cz
Elektronická přihláška: ANO
ITS nabízí v rámci studijního programu Zemědělská specializace v roce 2012/2013
tyto studijní obory:
BAKALÁŘSKÉ STUDIUM (3 ROKY, V ČESKÉM JAZYCE):
■ Zemědělství tropů a subtropů
■ Trvale udržitelný rozvoj tropů a subtropů
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM (2 ROKY, V ANGLICKÉM JAZYCE):
■ Trvale udržitelný rozvoj venkova tropů a subtropů
■ Mezinárodní ekonomický rozvoj
■ Management volně žijících zvířat a jejich chovů v tropech a subtropech
■ Tropické lesnictví a agrolesnictví
■ Rostlinná produkce a agroekologie tropických plodin
■ Živočišná produkce a potravinářství v tropech a subtropech
DOKTORSKÉ STUDIUM (3 ROKY):
■ Zemědělství tropů a subtropů (ČJ)
■ Trvale udržitelný rozvoj venkova tropů a subtropů (AJ)
Staňte se našimi kolegy při řešení problémů současného světa.
Získejte praktické zkušenosti při zpracovávání své závěrečné práce v rámci účasti
na rozvojovém či výzkumném projektu v oblasti tropů a subtropů, nebo v rámci spolupráce
s výzkumnými ústavy, zoologickými a botanickými zahradami, národními parky
či nevládními organizacemi v České republice i zahraničí.
Využijte možnosti studia až dvou semestrů na zahraničních univerzitách EU a vybraných
zemích třetího světa.

Dny otevřených dveří: 20.–21. 1. 2012
Termín pro podání přihlášky: 31. 3. 2012
Elektronické přihlášky:
http://prijimacky.czu.cz
Přijímací zkoušky do bakalářského
studia: 11.–15. 6. 2012
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Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze
Bakalářské studijní obory:
■ Teoretická informatika ■ Počítačové inženýrstv ■ Softwarové inženýrství
■ Informační technologie ■ Informační systémy a management ■ Web a multimedia

Thákurova 9
160 00 Praha 6 Dejvice

dotazy@fit.cvut.cz
www.fit.cvut.cz

Magisterské studijní obory:
■ Počítačová bezpečnost
■ Webové a softwarové inženýrství, zaměření Informační
systémy a management
■ Počítačové systémy a sítě
■ Projektování číslicových systémů
■ Webové a softwarové inženýrství, zaměření Softwarové
inženýrství
■ Systémové programování, zaměření Systémové programování
■ Systémové programování, zaměření Teoretická informatika
■ Webové a softwarové inženýrství, zaměření Webové
inženýrství
■ Znalostní inženýrství
Den otevřených dveří: 9. 2. 2012

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze
Moderní aplikace přírodních věd
■ Matematika ■ Informatika a software ■ Kvantová fyzika ■ Elektronika ■ Lasery a iontové svazky ■ Jaderná fyzika ■ Nanotechnologie ■ Matematické modelování ■ Ekologie ■ Teoretická
fyzika ■ Moderní materiály ■ Elementární částice a urychlovače ■ Kosmický výzkum ■ Jaderná
chemie ■ Aplikovaná statistika ■ Optoelektronika ■ Reaktory a energetika ■ Termojaderná fúze
■ Aplikace v technice, ekonomii, medicíně, biologii, umění, ekologii, apod.

Břehová 7
115 19  Praha 1
Telefon: 222 310 277
Fax: 222 320 861
faltysova@fjfi.cvut.cz
www.fjfi.cvut.cz
www.jaderka.cz

Fakulta je vyjímečná zvýšeným podílem vědecko-výzkumné činnosti se zapojením studentů (hraniční problémy mezi moderní vědou a jejími aplikacemi v technice, medicíně, ekonomii a dalších
oborech), spoluprací s více než 70 univerzitami a výzkumnými institucemi z více než 45 zemí
celého světa a poměrně malým počtem studentů (neformální kontakt studentů s jejich pedagogy,
plesy, sportovní akce, apod.). Studenti jsou schopni velmi rychlé orientace v mezioborové problematice a připraveni aplikovat nejnovější poznatky vědy do běžné praxe. Z fakulty odcházejí
všestranně připraveni a díky velkému zájmu vědeckých ústavů i firem nemají problémy s uplatněním v zaměstnání.
Den otevřených dveří: 31.1.2012
Přijímací zkoušky:
zrušeny
Elektronická přihláška: prihlaska.cvut.cz

Seminarky.cz a Ctenarsky-denik.cz
■ Databáze 18000 kontrolovaných
a ručně zařazených prací
■ Přes 4000 prací zdarma
■ Můžete si vydělat, když nám
pošlete své práce
■ ZŠ, SŠ, VOŠ i VŠ práce
■ Maturitní otázky, studijní texty,
čtenářský deník a mnohem více.
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Fakulta managementu Vysoké školy ekonomické v Praze, Jindřichův Hradec
Fakulta managementu VŠE v Praze, Jarošovská 1117/II, 377 01 Jindřichův Hradec
Telefon: 384 417 200
info@fm.vse.cz, jirkova@fm.vse.cz, www.fm.vse.cz
Elektronická přihláška: ANO
ZÍSKEJTE ZNALOSTI PRO PRAXI NA FAKULTĚ MANAGEMENTU
Fakulta managementu v Jindřichově Hradci je jedinou mimopražskou fakultou Vysoké školy ekonomické v Praze. Poskytuje vzdělání
v bakalářském, navazujícím magisterském i doktorském stupni studia v oboru MANAGEMENT. Studium probíhá v denní i kombinované formě.

PROČ STUDOVAT FAKULTU MANAGEMENTU VŠE:
■ Zázemí největší a nejstarší české ekonomicko-manažerské vysoké školy
VŠE získala v letech 2008–2011 ocenění „1st Business School in Eastern European Zone”, je držitelem certifikátů ECTS Label a Diploma
Supplement Label.
■ Kvalitní vzdělání ve všech třech stupních vysokoškolského studia
FM VŠE poskytuje vzdělání v bakalářském, magisterském i doktorském stupni studia v prezenční i kombinované formě.
■ Nastavení studia podle potřeb studenta
Od zimního semestru 2011/2012 Fakulta managementu přešla na modulární strukturu studia.
■ Vysoká míra uplatnění absolventů v praxi
Dlouhodobě se daří dosahovat stavu, kdy absolventi fakulty nacházejí zaměstnání ihned po ukončení studia.
■ Široké možnosti studia v zahraničí
VŠE spolupracuje s více než 160 partnerskými univerzitami čtyř kontinentů a je členem  
mezinárodních organizací a sítí vysokých škol (CEMS, PIM).
■ Nové knihovnické a informační centrum a zmodernizované koleje
V roce 2009 bylo vybudováno nové Knihovnické a informační centrum. 
Pět minut chůze od školy se nachází zmodernizované koleje s dostatečnou kapacitou.
■ Studium v domácí a přátelské atmosféře v Jindřichově Hradci
Studenti fakulty oceňují především „rodinný” charakter školy a vstřícnost zaměstnanců. 
Společenské a sportovní aktivity lze provozovat nejen v rámci Univerzitního sportovního klubu,
ale například i v divadelním spolku.
Další informace včetně termínů podávání přihlášek naleznete na webu www.fm.vse.cz

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická
Purkyňova 464/118, 612 00 Brno
Telefon: 541 149 357-9
studijni@fch.vutbr.cz
www.fch.vutbr.cz
STAŇTE SE U NÁS CHEMIKEM! CHEMIE JE JISTOTA PRO BUDOUCNOST!
Fakulta chemická VUT v Brně nabízí studium v tříletých bakalářských programech
■ Chemie a technologie ochrany životního prostředí
■ Chemie, technologie a vlastnosti materiálů
■ Spotřební chemie
■ Biotechnologie
■ Potravinářská chemie
Po ukončení bakalářského studijního programu lze na Fakultě chemické pokračovat  
v navazujícím magisterském a následně doktorském studijním programu.
Fakulta chemická připravuje nový studijní obor Chemie pro medicínské nanobiotechnologie
Pro více informací navštivte naše internetové stránky www.fch.vutbr.cz
Studentům dále nabízíme:
■ Stipendia v bakalářských studijních programech až do průměru 1.6, pro nejlepší studenty
až 3500 Kč měsíčně
■ Zdarma intenzivní přípravný kurz angličtiny
■ Nově upravené kombinované studium
■ Skvělé přístrojové vybavení v moderní budově fakulty umístěné blízko univerzitního kampusu VUT v Brně (bydlení, stravování, sportovní
aktivity apod. – vše velmi blízko)
■ Spolupráce s 20 zahraničními univerzitami, studium a stáže v zahraničí
■ Širokou nabídku volitelných předmětů (molekulární genetika, kosmetologie, fotografické procesy, elektrotechnika a měřicí technika,
pokročilé materiály, technické kreslení a další)
Přihlášky ke studiu je možné podávat do 31. 3. 2012
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Fakulta
elektrotechniky
a komunikačních
technologií
Co tě čeká:

Chceš najít uplatnění v oboru?
Být špičkovým odborníkem?
Mít aktivní studentský život?

• Jistota uplatnění
• Vysoká úroveň výuky
• Možnost studia v zahraničí
• Velká šance na přijetí
• Možnost práce při studiu
• Kvalitní vzdělání
• Široká nabídka sportů
• Dobré studentské vyžití

Studuj
perFEKTní fakultu
v Brně!
Více informací
najdeš na
www.feec.vutbr.cz
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Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ NA MODERNÍ FAKULTĚ S TRADICÍ
První elektrotechnické disciplíny na technické univerzitě VUT poprvé již v roce 1905. V roce 2001
získala fakulta současný název – Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT).  
Na fakultě studuje více než 4 000 studentů v bakalářském, magisterském a doktorském studijním
programu, kteří mohou při svém studiu využívat nejmodernější technologie.
Na FEKTu máš na výběr z bakalářských programů:
■ Automatizační a měřící technika
■ Elektronika a sdělovací technika
■ Mikroelektronika a technologie
■ Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
■ Teleinformatika
■ Biomedicínská technika a bioinformatika

Technická 2848/10 
612 00 Brno
Telefon: 541 146 432
studijni@feec.vutbr.cz 
www.feec.vutbr.cz
www.facebook.com/fektvut

   
Provozně

Připravujeme pro Tebe dva zcela nové
mezioborové bakalářské programy:
■ Anglický jazyk pro elektrotechnické inženýrství pro jazykově zaměřené studentky a studenty
■ Zvuková režie a zvuková technika pro hudebně orientované techniky.
Fakulta Ti nabízí: Možnost studia v zahraničí ■ Moderně vybavené laboratoře ■ Možnost
spolupráci s firmami ■ Velmi dobré uplatnění v oboru pro absolventy
Přihlášky přijímáme do 31. 3. 2012.

ekonomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně

Studijní oddělení: Zemědělská 1, 613 00 Brno
Telefon: 545 132 706, 545 132 704, 545 132 705, Fax:  545 132 727
studijni@pef.mendelu.cz, www.pef.mendelu.cz
El. přihl.: ANO
Proč jít na PEF?
■ Praktické zaměření studia – oceníte praktické zaměření studia, díky kterému získáte výhodné postavení u budoucích zaměstnavatelů, například
v oblasti managementu, obchodu, evropských institucích, ve finančním sektoru, veřejné správě nebo také jako informační manažeři a projektanti
informačních systémů.
■ Vynikající uplatnění absolventů – více než 98% absolventů najde zaměstnání v oboru ihned po ukončení studia.
■ Moderní technické vybavení – nová budova fakulty s nejmodernější technikou a počítačovým vybavením, se nachází nedaleko středu města.
Renovované koleje v blízkosti fakulty, univerzitní kampus s odpočinkovými zónami, kavárnou, arboretem a moderními studovnami Vám zpříjemní celé
studium.
■ Studium v zahraničí – láká Vás studium v zahraničí? Spolupracujeme s celou řadou prestižních univerzit po celém světě, na kterých můžete studovat.
Získejte konkurenční výhodu na trhu práce!
■ Flexibilní studium – možnost výběru zaměření studia až během prvního ročníku.
Nelamte si hlavu se svým zaměřením ještě před začátkem studia! Rádi byste
během studia také pracovali nebo sportovali? Sestavte si svůj vlastní rozvrh tak,
jak Vám to bude vyhovovat!
■ Budete vždy v obraze – nezbytnou komunikaci a orientaci během studia Vám
umožní nejmodernější informační systém vytvořený přímo na naší univerzitě.
■ Přátelské prostředí – kromě znalostí zde získáte i spoustu přátel. U nás to není
o konkurenci, ale o spolupráci!
■ Prestižní studium – studujte na nejlepší ekonomické fakultě na Moravě roku 2010!
Typy studia:
■ Bakalářské studium 3 roky
■ Navazující magisterské studium 2 roky
■ Doktorské studium 3 roky
Charakteristiky fakulty:
Moderní prostředí ■ nejmodernější technika a počítačové vybavení ■ klimatizované
učebny a renovované koleje ■ vše v jednom univerzitním kampusu v blízkosti centra města
Profesionální přístup ■ odborné akademické zázemí ■ mezinárodní spolupráce
a partnerství se stovkami univerzit po celém světě ■ tradice již od roku 1959
Prestižní studium ■ praktické a flexibilní studium v českém i anglickém jazyce
■ nejlepší ekonomická fakulta na Moravě a třetí nejlepší univerzita v České republice nabízející
ekonomické vzdělání (HN, 2010) ■ provázání studia s praxí  ■ možnost individuálního sestavení
rozvrhu ■ široká nabídka atraktivních ekonomických a informatických oborů
Přijímací řízení: Přijímací zkoušky se konají z matematiky a zvoleného světového jazyka
a probíhají elektronickou formou (uchazeč tak zná výsledek zkoušky ihned).  
Uchazeč může být přijat i na základě SCIO testů. Podrobnosti o podmínkách přijetí naleznete  
na stránce www.pef.mendelu.cz/pro_uchazece
Termín podání přihlášky: 11. 3. 2012

Studijní program
Ekonomika a management
Obor Manažersko-ekonomický (B, M)
Obor Sociálně ekonomický (B)
Obor Management obchodní činnosti (B),
Obor Cestovní ruch (B)
Obor Evropská studia v podnikání a ekonomice (M)
Ekonomika zemědělství a potravinářství (B, M)
Řízení a ekonomika podniku (D)
Studijní program
Hospodářská politika a správa
Obor Finance (B, M, D)
Obor Veřejná správa (B, M)
Obor Finance a investiční management (M)
Studijní program
Systémové inženýrství a informatika
Obor Ekonomická informatika (B, M, D)

Termín přijímací zkoušky (bakalářské obory): 23. 4. 2012 - 27. 4. 2012

Studijní program Inženýrská informatika
Obor Automatizace řízení a informatika (B, M)

Dny otevřených dveří: 6. ledna 2012, 20. ledna 2012, nebo 24. února 2012 vždy od 13:00 do
15:00 v učebně Q01

(B) –  bakalářský, (M) –  navazující magisterský,  
(D) –  doktorský

VŠ VysokeSkoly.com
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Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 1, 613 00 Brno
Telefon: 545 131 111
info@mendelu.cz
www.mendelu.cz

STUDIUM NA Mendelově univerzitě v Brně (MENDELU)
■ Mendelova univerzita v Brně je nejstarším vysokým zemědělským a lesnickým učením v českých zemích. Byla zřízena v roce 1919 jako
Vysoká škola zemědělská v Brně a pod tímto názvem existovala až do roku 1994. Jejím vznikem bylo dovršeno dlouhodobé úsilí o zřízení
vysokého zemědělského učení na Moravě, která patří odedávna k zemím s nejvyspělejším zemědělstvím ve střední Evropě. Za dobu svého trvání prošla řadou organizačních i obsahových změn a připravila pro uplatnění v různých sférách národního hospodářství a oblastech
hospodářské praxe desítky tisíc odborníků.
■ Mendelovu univerzitu v Brně (MENDELU) tvoří pět fakult a jeden vysokoškolský ústav: Agronomická fakulta, Lesnická a dřevařská
fakulta, Provozně ekonomická fakulta, Zahradnická fakulta, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií a Institut celoživotního vzdělávání. Zahradnická fakulta sídlí v Lednici, ostatní v Brně. Počet studujících na univerzitě v současné době dosahuje čísla
10 654 studentů, z toho je 585 studentů zahraničních.
■ Mendelova univerzita v Brně reaguje systematicky na změny národního i mezinárodního prostředí a pružně přizpůsobuje těmto změnám obsah, formy a metody vzdělávání. Zájemci o studium si tak mohou vybrat z 42 akreditovaných studijních oborů bakalářského studia a 47 oborů
navazujícího magisterského studia. Kromě toho univerzita nabízí také možnost studia v anglickém jazyce - na bakalářském stupni je to 5 oborů,
v navazujícím magisterském studiu pak 7 oborů. V nabídce jsou takové atraktivní obory jako Agroekologie, Biotechnologie, Rostlinolékařství,
Automobilová doprava, Chov koní a agroturistika, Technologie odpadů, Technologie potravin, Regionální rozvoj, Tvorba a výroba nábytku,
Biotechnické úpravy krajiny, Lesnictví, Ekonomická informatika, Cestovní ruch, Veřejná správa, Finance, Zahradní a krajinářská architektura,
Vinohradnictví a vinařství, Zahradnictví, Technické znalectví, Arboristika, Krajinářství, Hospodaření s přírodními zdroji tropických a subtropických oblastí, Stavby na bázi dřeva, Dřevařství a pojišťovnictví a řada dalších. Nejlepší absolventi magisterského studia mohou pokračovat
ve studiu doktorském. Pro zájemce o kombinovanou formu studia (studium při zaměstnání) je připraven výběr z 16 oborů bakalářského a 14
oborů navazujícího magisterského studia. I v kombinované formě je nabízena možnost studia v anglickém jazyce.
■ Každý student Mendelovy univerzity v Brně může, za splnění předem stanovených podmínek, strávit část svého studia v zahraničí v rámci
programu LLP/Erasmus na některé z více než 164 partnerských univerzit, které pokrývají v podstatě všechny země EU. Kromě zdokonalení se v cizím jazyce tak studenti získávají možnost načerpat nové, cenné vědomosti, zkušenosti, praxi a v neposlední řadě mohou
i poznat spoustu nových přátel. V oblasti zahraničních styků využívají zaměstnanci i posluchači studijní, přednáškové a pracovní pobyty,
stáže a konzultace, nejčastěji na vysokých školách ve Francii, Rakousku, Německu, Polsku, Finsku, Španělsku a v mnoha dalších zemích.
Studenti se také mohou zapojit do spolupráce v rámci bilaterálních dohod, kterých má univerzita v tuto chvíli uzavřeno téměř 50 a zahrnují
země jako Jihoafrická republika, Ghana, Thajsko, Čína, Chile, Nikaragua, Kanada, USA, Velká Británie, Rusko a mnoho dalších. Univerzita
je také členem významných evropských organizací a spolupracujících sítí analogicky profesně zaměřených vysokých škol. Další z mnoha
možností zahraniční spolupráce nabízí také zapojení univerzity do programu, LEONARDO DA VINCI, JEAN MONET, CEEPUS, AKTION
a dále zapojení do projektů na podporu rozvojových částí světa a mnoha dalších mezinárodních projektů.
■ Mendelova univerzita dále nabízí prostřednictvím výukových programů celoživotního vzdělávání zabezpečení kontinuálního obnovování znalostí a dovedností a získávání nové kvalifikace jak pro její absolventy, tak i pro široký okruh ostatních zájemců.
V obecných rysech koncepce celoživotního vzdělávání navazuje na nabídku, kterou
univerzita poskytuje ve svých akreditovaných studijních programech tak, aby se
obdobné nebo překrývající kompetence daly získat i v programech celoživotního
studia. Tato základní nabídka je rozšiřována o znalosti speciální, související zejména
se znalostmi jazykovými, s rozvojem schopností zpracovávat informace, s moderními informačními technologiemi, se zvyšováním znalostí souvisejícími s fungováním
současné společnosti a ekonomiky, s podnikáním i s vazbami na globální ekonomické prostředí a globalizační trendy. Výukové programy zahrnují rovněž i problematiku zemědělských trendů, ekologie, práva a komunikace.
■ Prostřednictvím Univerzity třetího věku (U3V) je na naší univerzitě poskytováno
i seniorské vzdělávání jako tříleté zájmové studium občanů, a to cyklem přednášek a seminářů setříděných do tematických bloků, ve kterých se prezentují jednotlivé fakulty univerzity.
■ Potřebám praktické výuky studentů, k řešení výzkumných úkolů a ověřování vědeckých poznatků v praxi slouží Školní zemědělský podnik Žabčice a Školní lesní
podnik Masarykův les Křtiny. Pro výukové účely je rovněž využívána Botanická
zahrada a arboretum. K dispozici posluchačům i pedagogům je rozsáhlá knihovna, čítárna časopisů a moderní informační a počítačové centrum. Audiovizuální
centrum zhotovuje videozáznamy pro potřeby výuky a výzkumu a spravuje celouniverzitní filmotéku a videotéku. Pro zachování archivního bohatství a jeho zpřístupnění dalším generacím slouží rozsáhlý Univerzitní archiv.
■ Z hlediska ubytovací kapacity Mendelova univerzita v Brně disponuje 3148 lůžky
na kolejích. Část kapacity je v Lednici, kde jsou ubytováni studenti třetích a vyšších
ročníků Zahradnické fakulty. Mají zde k dispozici 349 lůžek ve dvou kolejích. Všichni
zájemci mají možnost stravování ve vysokoškolské menze. Od 1. 8. 2010 vlastní
univerzita nové ubytovací a stravovací zařízení, umístěné na Koleji Akademie, třída
Generála Píky v Černých Polích.
■ Tělovýchovné a sportovní vyžití je studentům umožněno v rámci fakultativní tělesné
výchovy a prostřednictvím vysokoškolského sportovního klubu univerzity.
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Fakulta informatiky, Masarykova univerzita v Brně
Botanická 68a, 602 00 Brno
Telefon/fax: 549 491 818, 549 491 820
studijni@fi.muni.cz, www.fi.muni.cz
Elektronická přihláška: ANO
Fakulta informatiky nabízí široký rozsah zaměření, a to díky široké nabídce bakalářských
oborů sdružených ve třech studijních programech.
Studijní program Informatika
■ Matematická informatika
■ Paralelní a distribuované systémy
■ Počítačové systémy a zpracování dat
■ Počítačové sítě a komunikace
■ Počítačová grafika a zpracování obrazu
■ Programovatelné technické struktury
■ Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka  
Studijní program Aplikovaná informatika
■ Aplikovaná informatika
■ Bioinformatika
■ Informatika ve veřejné správě
■ Sociální informatika
■ Grafický design /specializace/
Studijní program Informatika a druhý obor
■ Informatika a druhý obor
Přihlášky se podávají elektronicky na adrese http://is.muni.cz/prihlaska/ nejpozději do 29. 2. 2012.
Dny otevřených dveří: viz www.fi.muni.cz/admission/dod

  Ekonomicko-správní

fakulta Masarykovy univerzity

Lipová 41a, 602 00 Brno
Telefon studijní odd.: 549 498 077, 549 493 306
studijni@econ.muni.cz
www.econ.muni.cz

Ekonomicko-správní fakulta MU, v roce 2011 nejžádanější ekonomická vysoká škola v ČR,
nabízí pro akademický rok 2012/2013 atraktivní studijní obory ve všech stupních studia:
■ bakalářském (Bc.)
■ magisterském (Ing.)
■ doktorském (Ph.D.)
ve studijních programech:
■ Ekonomika a management
■ Hospodářská politika a správa
■ Finance a účetnictví
■ Ekonomické teorie
■ Kvantitativní metody v ekonomice
ESF nabízí i studijní obory v rámci mezifakultních studií s ostatními fakultami MU.
Další aktuální informace o oborech, které je možno na ESF MU studovat, naleznete na www.econ.muni.cz
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Univerzita Palackého v Olomouci
Cyrilometodějská teologická fakulta
Filozofická fakulta
Lékařská fakulta
Přírodovědecká fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta tělesné kultury
Právnická fakulta
Fakulta zdravotnických věd

S námi se UPlatníš!

www.studuj.upol.cz
Univerzita Palackého v Olomouci – Pedagogická fakulta
Žižkovo náměstí 5, 771 40 Olomouc, P.O. box 212
Telefon: 585 635 010, 585 635 027
libuse.lysakova@upol.cz, www.upol.cz
Elektronická přihláška: ANO
Pedagogická fakulta UP v Olomouci poskytuje vysokoškolské vzdělání budoucím učitelům a dalším pedagogickým pracovníkům
pro různé druhy škol mateřských, základních a středních, školských i mimoškolských výchovných a vzdělávacích zařízení,
zaměřuje se také na oblast státní správy a samosprávy.
Bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy v prezenční a kombinované formě studia, programy celoživotního vzdělávání.
Seznam všech studijních programů a oborů otevíraných v akademickém roce 2012/2013 na webové stránce UP: www.studuj.upol.cz
Profesní příprava učitelů všech stupňů a typů škol
■ mateřských (učitelství pro mateřské školy, předškolní pedagogika),
■ základních a středních (učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ v oborech humanitních, filologických, uměnovědných, přírodovědných,
technických),
■ sociálních a zdravotních předmětů pro střední odborné školy,
■ speciální pedagogika pro 2. stupeň ZŠ a ŠŠ.
V bakalářských SP specializace v pedagogice a SPP si uchazeči mohou sami volit dvouoborovou kombinaci. Pro podporu odborné
přípravy učitelů v oblasti přírodních a technických věd poskytujeme dotovaný studijní program (motivační stipendia).
Příprava odborníků v oblasti
■ pedagogiky a vychovatelství (pedagogika-veřejná správa, pedagogika-sociální práce),
■ speciální pedagogiky (speciální pedagogika předškolního věku, speciálně pedagogická
andragogika, speciální pedagogika-komunikační techniky, logopedie).
Nabízíme rovněž možnost pokračovat ve studiu v doktorských studijních programech.
Elektronická přihláška ke studiu do 28. 2. 2012
Termín přijímacích zkoušek pro bakalářské a magisterské studijní obory – písemné a ústní
zkoušky: 11. června 2012 – 15. června 2012
Den otevřených dveří: 20. ledna 2012
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Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Křížkovského 10, 771 80 Olomouc
Telefon: 585 631 111, Fax: 585 633 000
dekanat.ff@upol.cz
www.ff.upol.cz www.facebook.com/ffup.cz

Učíme myslet!
■ Více než 600 kombinací širokého spektra humanitních, sociálních, lingvistických a uměnovědných oborů
■ Možnost distančního a prezenčního studia, kreditní systém hodnocení
■ Otevřené a kreativní studentské prostředí rozvíjející individuální schopnosti a nezávislé myšlení studentů
■ Široká nabídka zahraničních studijních pobytů
■ Studentský život v nádherném prostředí historického centra Olomouce
■ Možnost zapojit se do činnosti oborových spolků, kulturních organizací a dalších studentských aktivit
■ Přihláška ke studiu: https://prihlaska.upol.cz/wps/portal   
Učíme myslet!
Mezi základní principy Filozofické fakulty UP patří liberálnost při volbě a rozvržení studia, osobní přístup ke studentům a s tím související rozvíjení individuálních schopností. Fakulta široce podporuje studentské aktivity a  klade důraz na začlenění studentů do odborných
a kulturních činností. FF UP buduje otevřený prostor pro diskuzi a vybízí ke kreativnímu myšlení.

Akreditované studijní programy
Prezenční bakalářské studium
Jednooborové studium

Dvouoborové studium

■ Anglická filologie
■ Angličtina se zaměřením
na hospodářskou praxi
■ Archivnictví
■ Česká filologie
■ Česká filologie se zaměřením na editorskou
práci ve sdělovacích prostředcích
■ Čínská filologie
■ Chinese Philology
■ Dějiny výtvarných umění
■ Dutch Language and Culture
in a Central Europeean Context
■ Francouzština se zaměřením
na aplikovanou ekonomii
■ Historie
■ Kulturní antropologie
■ Muzikologie
■ Německá filologie
■ Nizozemština pro hospodářskou praxi
■ Politologie a evropská studia
■ Polská filologie v kontextu evropské
kultury a literatury
■ Polština se zaměřením
na hospodářsko-právní a turistickou oblast
■ Psychologie
■ Ruská filologie v kontextu evropské
kultury a literatury
■ Ruština se zaměřením na
hospodářsko-právní a turistickou oblast
■ Španělská filologie
■ Teorie a dějiny dramatických umění
■ Ukrajinština se zaměřením
na hospodářsko-právní a turistickou oblast
■ Uměnovědná studia
■ Žurnalistika  

■ Andragogika 2
■ Anglická filologie
■ Aplikovaná ekonomická studia
■ Archeologie
■ Archivnictví
■ Česká filologie
■ Čínská filologie
■ Divadelní věda 1
■ Filmová věda 1
■ Filozofie
■ Francouzská filologie
■ Historie
■ Italská filologie
■ Japonská filologie
■ Kulturní antropologie
■ Latinská filologie
■ Muzikologie
■ Německá filologie
■ Nizozemská filologie
■ Polská filologie
■ Portugalská filologie
■ Ruská filologie
■ Sociologie 2
■ Španělská filologie
■ Ukrajinská filologie
■ Uměnovědná studia 1
■ Žurnalistika
Uvedené obory lze volně kombinovat.
Případná omezení jsou uvedena
u jednotlivých oborů takto:
(1) Nelze kombinovat vzájemně
(2) Obor Sociologie lze kombinovat
pouze s oborem Andragogika

Přehled navazujících magisterských oborů a doktorských programů naleznete na www.ff.upol.cz
Výběr ze statistiky (2011)
■ Počet přihlášek do bakalářského studia: 9114 ■ Počet přijatých do prvního ročníku: 2076 ■ Celkově studentů: 5955
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UP v Olomouci, Katedra divadelních, filmových a mediálních studií
Nebuď pouhým divákem!

Univerzitní 3
771 80, Olomouc
Telefon: 585 633 423
katedra@filmadivadlo.cz
www.filmadivadlo.cz

     
Fakulta

Studium na Katedře divadelních, filmových a mediálních studií Filozofické fakulty Univerzity
Palackého v Olomouci zahrnuje vedle výuky předmětů klasické filmologie, teatrologie a mediálních
věd také praktickou přípravu v oblasti divadla a audiovize, kulturního managementu a produkce.
Do programu studia jsou zařazeny i předměty z dějin literatury a literární estetiky. Kreditový systém
a nabídka kurzů v semestru umožňují studentům vytvářet si vlastní odborný profil s ohledem na jejich
představy o budoucím uplatnění. Kredity lze získat také za stáže v oborově spřízněných institucích.
Díky spolupráci s prestižními evropskými univerzitami studují naši studenti na divadelněvědných
institutech v Mnichově, Vídni a Lodži a filmologické obory na univerzitách v Leuvenu a Utrechtu.

Nabídka oborů denního studia
■ teorie a dějiny dramatických umění (jednooborové studium divadelní a filmové vědy)
■ divadelní věda (v kombinaci s jiným oborem)
■ filmová věda (v kombinaci s jiným oborem)
Všechny tyto tři obory je možné absolvovat jako tříleté
bakalářské studium a následně jako dvouleté navazující
magisterské denní studium. Katedra má akreditováno také
kombinované (dálkové) dvouoborové bakalářské studium
oborů divadelní věda a filmová věda.

humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Bakalářské studium v oborech:

Mostní  5139
760 01 Zlín
Telefon: 57 603 2024-5 
57 603 8008

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

El. přihl.: ANO

Navazující magisterské studium
v oboru: ■ Sociální pedagogika

studium@fhs.utb.cz
www.fhs.utb.cz

Den otevřených dveří: 20. 1. 2012
Termín podávání přihlášek: 29. 2. 2012 (Bc. studium), 31. 3. 2012 (NMgr. studium)

     

Fakulta aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta aplikované informatiky poskytuje vysokoškolské vzdělání ve třech stupních studia,
bakalářském, magisterském a doktorském.
Realizované studijní obory v roce 2012/13:

Nad Stráněmi 4511
760 05 Zlín
Telefon: 576 035 052
El. přihl.: ANO
studium@fai.utb.cz
www.fai.utb.cz

Bakalářské studium (Bc.) 3leté
Studijní obor:
■ Informační a řídicí technologie
■ Bezpečnostní technologie, systémy a management
■ Informační technologie v administrativě
Navazující magisterské studium (Ing.) 2leté
Studijní obor:
■ Automatické řízení a informatika  
■ Informační technologie
■ Integrované systémy v budovách
■ Bezpečnostní technologie, systémy a management
■ Počítačové a komunikační systémy
■ Učitelství informatiky pro střední školy

Doktorské studium (Ph.D.) 4leté
Studijní obor:
■ Inženýrská informatika
■ Automatické řízení a informatika
Den otevřených dveří: 20. 1. 2012
Termín podání přihlášky: 29. 2. 2012
Elektronická přihláška:
www.eprihlaska.utb.cz
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Fakulta technologická
Fakulta managementu a ekonomiky
Fakutla multimediálních komunikací
Fakulta aplikované informatiky
Fakulta humanitních studií
Fakulta logistiky a krizového řízení
příležitost studovat na dynamické a tvůrčí vysoké škole
jedinečné moderní studijní prostředí, špičkové vybavení
skvělé možnosti uplatnění v praxi v tuzemsku i zahraničí
možnost zapojit se do nekonečné škály projektů
studium na partnerských univerzitách v zahraničí
individuální přístup
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Pedagogická fakulta Západočeské univerzity v Plzni
Hledáte pestré studium? Hledáte vstřícný přístup a chcete mít ze studia radost? Hledáte školu,
kde máte vysokou šanci na přijetí? Hledáte obor, kde vám místo přijímací zkoušky bude stačit
výsledek státní maturity? Hledáte progresivní fakultu? Hledáte vynikající odborníky? Hledáte
opravdu kvalitní vzdělání?

Pojďte studovat Fakultu pedagogickou Západočeské univerzity v Plzni!
Hledáme kvalitní studenty!

Sedláčkova 38
306 14 Plzeň
El. přihl.: ANO
Telefon: 377 636 010
uchazec-fpe@fpe.zcu.cz
www.fpe.zcu.cz

Nabízíme
■ studium

ve více než 120 oborech a oborových
kombinacích jak v bakalářském, tak magisterském, navazujícím magisterském a doktorském studiu
■ vstřícné studijní prostředí - fakulta skončila na
prvním místě v celostátní anketě spokojenosti
studentů se studiem
■ v ysokou pravděpodobnost přijetí na bakalářské
obory matematika, chemie, fyzika, francouzský
jazyk, ruský jazyk – v loňském roce byli přijati
všichni přihlášení uchazeči

■ přijetí na základě výsledku státní maturity – na
některých oborech státní maturita zcela nahrazuje přijímací zkoušku
■ velmi progresivní prostředí – fakulta se nebojí
zavádět do studia nové věci, ať už se to týká
systému studia nebo třeba způsobu přijímání
■ spojení studia a cestování – v letošním roce
máme připraveno 122 míst po celém světě
■ bohatý studentský život – máte možnost pracovat ve studentském rádiu, studentském
informačním portálu a v řadě dalších studentských aktivit

Den otevřených dveří: 13. ledna 2012. Termín přihlášek: 31. 3. 2012. Vše ostatní na webu!

Ústav umění a designu Západočeské univerzity v Plzni
Univerzitní 22, 306 14 Plzeň
Telefon: 377 636 710 (přijímací zkoušky), 377 636 707 (vnější vztahy)
uud@uud.zcu.cz
www.uud.zcu.cz

Ústav se zaměřuje na užité umění a design, jeho specifikem je úzká spolupráce
s ostatními fakultami ZČU a důraz na interdisciplinaritu a internacionalitu.
Na UUD působí řada významných českých umělců, jejichž renomé v oblasti
výtvarného umění a designu přesahuje hranice ČR, např.  doc. Josef Mištera (ilustrace),
prof. Jiří Barta (animovaná tvorba), prof. Jiří Beránek (sochařství), doc. Milena Dopitová
(intermediální tvorba), prof. Boris Jirků (figurální kresba), doc. Irena Jůzová (intermediální
tvorba), doc. Jiří Kornatovský (kresba a grafika), doc. Helena Krbcová (fashion design),
doc. Věra Kuttelvašerová Stuchelová (fotografie), prof. Adéla Matasová (intermediální
a prostorová tvorba), doc. Vladimír Merta (nová média), prof. Vratislav Karel Novák (design kovu a šperku), doc. František Pelikán (produktový design), doc. František Steker
(grafický design), prof. Zdeněk Ziegler (grafický design) a mnoho dalších.
Ústav se zaměřuje na užité umění
a design, jeho specifikem je úzká
spolupráce s ostatními  fakultami
ZČU a důraz na interdisciplinaritu
a internacionalitu.
Den otevřených dveří UUD
se koná 1. pátek v listopadu  
– informace viz  
http://www.uud.zcu.cz.
Další rozvoj UUD je spojen s dislokací do prostor nové, moderní a pro potřeby umělecké školy lépe vyhovující budovy,
která do léta 2012 vyroste v prostorách univerzitního areálu ZČU (viz obrázek).
Termín pro podání přihlášek do bakalářského studia je konec listopadu a února.
Termín pro podání přihlášek do magisterského studiu je konec dubna.

Aktivity v oblasti celoživotního vzdělávání a příprava na přijímací zkoušky
ArtCamp – Mezinárodní letní škola umění (www.uud.zcu.cz/artcamp)
Umělecké kurzy pro veřejnost a příprava k VŠ studiu umění a designu
(www.uud.zcu.cz/celoziv_vzd.php)

Současné studijní programy,
obory a specializace:

Výtvarná umění
Ilustrace a grafika (BcA.)
■ Mediální a didaktická ilustrace
■ Komiks a ilustrace pro děti
■ Kniha a tvarování papíru
■ Grafický design
■ Vizuální komunikace
■ Ilustrace Grafika
■ Malba
Multimediální design (BcA.)

■ Animovaná a interaktivní tvorba
■ Multimédia
■ Nová média
■ Intermédia
■ Užitá fotografie
Sochařství (BcA.)

■ Socha a prostor
■ Keramika
intermediální tvorba (MgA.)
sochařství (MgA.)

Design
Design (BcA.)
■ Produktový design
■ Průmyslový design
Design kovu a šperku (BcA., MgA.)
Fashion design (BcA.)
■ Design oděvu
■ Design obuvi a módních doplňků
Fashion design (MgA.)
Ilustrace a grafický design (MgA.)

■ Ilustrace
■ Grafický design
Keramický design (MgA.)
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Studujte v Plzni
mìsto s velmi dobrými podmínkami
k životu, s pøíjemným prostøedím
a relativnì nízkými životními náklady *
menší zatížení pro rodinný rozpoèet
velká nadìje na dobré profesní vyhlídky
* ZDROJ : ANALÝZA REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÉ AGENTURY PLZEÒSKÉHO KRAJE

www.zcu.cz
VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

www.VSTECB.cz
včetně
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> prezenční i kombinované forma
> bezplatné studium
> výborná uplatnitelnost absolventů
> kompletně vybavený vysokoškolský
kampus

Kontakt
Adresa: Okružní 10, 370 01 České Budějovice
Telefon: 387 842 108
Email: vstecb@vstecb.cz

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
1. - 2. 2. 2012
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Okružní 10, 370 01 České Budějovice
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TU v Liberci, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
Studentská 2, 461 17 Liberec  
Telefon: 485 353 429, Fax: 485 353 112
vera.pankova@tul.cz
www.fm.tul.cz
Fakulta je moderním vysokoškolským pracovištěm se studijními obory, které se opírají o zkušenosti z vědeckovýzkumné
práce předních týmů. Profil fakulty sleduje vzdělávání v oborech mechatroniky, elektroniky, automatického řízení, informatiky
a programování, nanotechnologií a matematického modelování. Dalším charakteristickým znakem fakulty je zapojení do
evropských vzdělávacích struktur formou vybraných studijních oborů (double degree) vyučovaných v anglickém jazyce, které
fakulta zajišťuje se zahraniční univerzitou.
Ve tříletém bakalářském studiu získá student základní teoretické znalosti a praktické dovednosti v oblasti elektronických informačních
a řídicích systémů, aplikované informatiky a vysoce progresivních nanotechnologií. Absolvent nalézá uplatnění v průmyslu, informatických
společnostech, resp. na pracovištích přírodovědného charakteru. Absolvent je připraven k navazujícímu magisterskému studiu  
libovolného studijního oboru v rámci studijního programu N2612 Elektrotechnika a informatika, N3901 Aplikované vědy v inženýrství
a N3942 Nanotechnologie, a to nejen na FM, TUL, ale i příbuzných oborů na univerzitách v České republice nebo v zahraničí.

Bakalářské studijní programy a obory
■ ELEKTROTECHNIKA A INFORMATIKA
Studijní obory – Elektronické informační a řídicí systémy, Informatika a logistika
■ INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
Studijní obor-Informační technologie
■ NANOTECHNOLOGIE
Studijní obor-Nanomateriály
Den otevřených dveří: středa 15. 2. 2012

mapa vysokých škol
Praha
Akademie múzických umění v Praze

www.amu.cz

Akademie výtvarných umění v Praze

www.avu.cz

AKCENT College s.r.o.,

www.akcentcollege.cz

Anglo-americká vysoká škola, o.p.s.

www.aauni.edu

Archip, s.r.o.

www.archip.eu

Bankovní institut vysoká škola a.s.
CEVRO Institut vysoká škola
Czech Management Institute Praha - manažerská
fakulta Escuela Superior de Marketing y
Administración - ESMA / ESMATUR Barcelona
s.r.o.*
Česká zemědělská univerzita v Praze
České vysoké učení technické v Praze
INTERNATIONAL PRAGUE UNIVERSITY o.p.s.*
Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa
Škvoreckého) s.r.o.
Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.
Mezinárodní baptistický teologický seminář

www.bivs.cz
www.cevroinstitut.cz
www.esma.cz

Karlovy Vary
www.czu.cz
www.cvut.cz
interpragueuniver.cz
www.literarniakademie.cz
www.mup.cz

Mezinárodní institut podnikatelství a práva, s. r. o. *

www.mipp.cz

Panevropská vysoká škola UNINOVA, o.p.s.*

www.peuni.cz

Policejní akademie České Republiky
Prague College s.r.o.*

www.polac.cz
www.praguecollege.cz

Pražská vysoká škola psychosociálních studií,
s.r.o.

www.pvsps.cz

Soukromá vysoká škola ekonomických studií,
s.r.o.

www.svses.cz

Unicorn College s.r.o.

www.unicorncollege.cz

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

www.unyp.cz

University of Northern Virginia - Prague, s.r.o.*

www.unva.cz

Univerzita Jana Amose Komenského s.r.o.

www.ujak.cz

Univerzita Karlova v Praze

www.cuni.cz

Vysoká škola aplikovaného práva, s.r.o.

www.vsap.cz

Vysoká škola cestovního ruchu, hotelnictví
a lázeňství, s.r.o.
Vysoká škola ekonomická v Praze
Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s.

www.vscrhl.cz
www.vse.cz
www.vsem.cz

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.

www.vsfs.cz

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

www.vsh.cz

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

www.vscht.cz

Vysoká škola manažerské informatiky
a ekonomiky, a.s.

www.vsmie.cz

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

www.vip-vs.cz

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.
Vysoká škola regionálního rozvoje , s.r.o.
Vysoká škola tělesné výchovy a sportu
PALESTRA s.r.o.
VYSOKÁ ŠKOLA UMĚLECKO-PRŮMYSLOVÁ
Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.

www.vsopraha.cz
www.vsrr.cz
www.vstvs.palestra.cz

www.vszdrav.cz
www.sting.cz

B. I. B. S., a. s. Brno International Business School

www.bibs.cz

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

www.jamu.cz

Masarykova univerzita

www.muni.cz

RAŠÍNOVA VYSOKÁ ŠKOLA s.r.o.

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Vysoká škola Karla Engliše, a.s.
Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o.
Vysoké učení technické v Brně

www.mendelu.cz
www.newtoncollege.cz
www.ravys.cz

www.unob.cz
www.vfu.cz
www.vske.cz
www.hotskolabrno.cz
www.fdyson.cz
www.vutbr.cz

Jihočeský kraj
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
VŠE Fakulta managementu Jindřichův Hradec

www.vsup.cz

AKADEMIE STING, o.p.s.

NEWTON College, a.s.

Univerzita obrany

Vysoká škola realitní Institut Franka Dysona

Brno

Mendelova univerzita v Brně

Plzeň

www.ibts.cz

Vysoká škola evropských a regionálních studií,
o. p. s.
Vysoká škola technická a ekonomická
v Českých Budějovicích
Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku

www.jcu.cz
www.fm.vse.cz
www.vsers.cz
www.vstecb.cz
www.filmovka.cz

Jihomoravský kraj
SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ
ZNOJMO s.r.o.

www.svse.cz

Karlovarský kraj
Vysoká škola Karlovy Vary o. p. s.

www.vskv.cz

v české republice
Liberec
Ústí nad Labem

Mladá Boleslav
Hradec Králové

Kladno

Praha

Kolín

Pardubice

Opava
Ostrava

Olomouc
Přerov
Jihlava

Písek

Brno

Třebíč
Jindřichův Hradec

Zlín

České
Budějovice
Znojmo

Královehradecký kraj
Univerzita Hradec Králové

Ústecký kraj
www.uhk.cz

Liberecký kraj
Technická univerzita v Liberci

www.tul.cz

Moravskoslezský kraj
Slezská univerzita v Opavě
NEWPORT INTERNATIONAL UNIVERSITY, s.r.o.*

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem

www.ujep.cz

Vysoká škola aplikované psychologie,
s.r.o.

www.vsaps.cz

Středočeský kraj
www.slu.cz
www.newportu.cz

Academia Rerum Civilium - VŠ politických
a společenských věd

www.vspsv.cz

www.osu.cz

ŠKODA AUTO a.s. Vysoká škola

Vysoká škola báňská - Technická univerzita
Ostrava

www.vsb.cz

Olomoucký kraj

www.vsp.cz

Moravská vysoká škola Olomouc,
o.p.s.

www.mvso.cz

Vysoká škola podnikání, a.s.

www.vsss.cz

Univerzita Palackého v Olomouci

www.upol.cz

Vysoká škola logistiky o.p.s.

www.vslg.cz

Ostravská univerzita v Ostravě

Vysoká škola sociálně správní, Institut
celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s.
Zlínský kraj
Evropský polytechnický institut, s.r.o.
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Pardubický kraj
www.edukomplex.cz
www.utb.cz

Vysočina
Vysoká škola polytechnická Jihlava
Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

www.savs.cz

Univerzita Pardubice

www.upce.cz

Plzeňský kraj
Západočeská univerzita v Plzni

www.zcu.cz

www.vspj.cz
www.zmvs.cz

* Nemají obor akreditovaný MŠMT ČR
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Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Nabízí ve tříletých bakalářských a dvouletých navazujících magisterských
studijních programech tyto obory:
Bakalářské obory:

Studentská 13
370 05 České Budějovice
Telefon: 389 032 520
hasman@zf.jcu.cz
suchy@zf.jcu.cz  
www: www.zf.jcu.cz

■A
 groekologie (P+K)
■A
 gropodnikání (P+K)
■B
 iologie a ochrana zájmových organismů (P+K)
■B
 iotechnologie využití biomasy (P+K)  
■P
 ozemkové úpravy a převody nemovitostí (P)
■T
 rvale udržitelné systémy hospodaření v krajině
(P+K)
■ Zemědělská technika, obchod, servis a služby (P)
■ Zemědělské biotechnologie (P)
■ Zemědělství (P)
■ Zootechnika (P+K)

Navazující magisterské obory:
■ Agroekologie (P+K)
■ Agropodnikání (P+K)
■ Biologie a ochrana zájmových organismů (P)
■ Fytotechnika (P)
■ Pozemkové úpravy a převody nemovitostí (P)
■R
 ostlinné biotechnologie (P)
■ Zemědělské inženýrství (P)
■ Zootechnika (P+K)
■ Živočišné biotechnologie (P)

Podrobnější informace o oborech, přijímacím řízení
a formulář přihlášky naleznete na www.zf.jcu.cz

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Veřejná vysoká škola univerzitního typu se profiluje jako výzkumná univerzita
s orientací na přírodní, sociální a humanitní vědy. Špičková vědecká pracoviště
úzce spolupracují s ústavy Akademie věd ČR.
Absolventi univerzity se dobře uplatňují v praxi.
Fakulty: ekonomická ■ fakulta rybářství a ochrany vod ■ filozofická ■ pedagogická
■ přírodovědecká ■ teologická ■ zdravotně sociální ■ zemědělská

Jihočeská univerzita  
v Českých Budějovicích
Branišovská 31a
370 05 České Budějovice
El. přihl.: ANO
Telefon: 389 031 111
mziegler@jcu.cz
www.jcu.cz

Vysoká
     

Nabízíme - 246 bakalářských, magisterských a doktorských studijních oborů
  v prezenční i kombinované formě studia
- vybrané studijní programy v angličtině a němčině
- studijní pobyty v zahraničí
- studijní obory odpovídající potřebám na trhu práce
- špičkové zázemí Akademické knihovny (400 000 svazků knih, 500 studijních míst).
Poskytujeme ubytování na kolejích v moderně vybaveném univerzitním kampusu.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 20. 1. 2012 (informace na www.jcu.cz).
Přijďte si prohlédnut učebny, laboratoře a univerzitní kampus.
TERMÍN PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK KE STUDIU: 15. březen 2012 (ekonomická fakulta:
30. březen 2012, zdravotně sociální fakulta, zemědělská fakulta: 31. březen 2012).

škola polytechnická Jihlava
Veřejná vysoká škola nabízí tříleté bakalářské studijní obory:

Tolstého 16
586 01 Jihlava

■ Aplikovaná informatika
■ Cestovní ruch
■ Finance a řízení
■ Počítačové systémy
■ Porodní asistentka
■ Všeobecná sestra
Absolvent získává titul bakalář (Bc.).

Telefon: 567 141 181

Forma studia je prezenční a kromě oboru
Aplikovaná informatika také kombinovaná

studijni@vspj.cz

Den otevřených dveří: 12. ledna 2012

www.vspj.cz

Přihlášky ke studiu: elektronické
Podmínky přijímacího řízení a bližší informace  
o studiu naleznete na webových stránkách školy
www.vspj.cz

VŠ VysokeSkoly.com
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nabízí v akademickém roce 2012/13 tříleté bakalářské studijní programy

Univerzita Pardubice
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Studentská 95,
532 10 Pardubice 2
telefon: 466 036 652
e-mail: fei@upce.cz

www.upce.cz/fei
BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY:
Informační technologie
(studijní obory Informační technologie a Řízení procesů)
Elektrotechnika a informatika
(studijní obor Komunikační a mikroprocesorová technika)
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY:
Informační technologie (studijní obor Informační technologie a Řízení procesů)
Elektrotechnika a informatika (studijní obor Komunikační a řídicí technologie)
DOKTORSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM:
Elektrotechnika a informatika
(studijní obor Informační, komunikační a řídicí technologie)

Termíny podání přihlášek:
bakalářské studium
do 31. března 2012
magisterské studium do 27. července 2012
doktorské studium
do 18. května 2012
Termíny přijímacích zkoušek:
bakalářské studium
20. června 2012
magisterské studium
20. srpna 2012
doktorské studium
25. června 2012

Den otevřených dveří: 20. ledna 2012, v nové budově fakulty na náměstí Čs. legií

42 veřejné vysoké školy

Partner sekce: Ústav umění a designu ZČU v Plzni

     

Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice
Fakulta ekonomicko-správní nabízí bakalářské, navazující magisterské a doktorské
studium v prezenční i kombinované formě v těchto oborech:

Studentská 95
532 10  Pardubice
El. přihláška: ANO
Telefon: 466 036 454
ipc.fes@upce.cz
www.uni-pardubice.cz

     
Fakulta

■ Veřejná ekonomika a správa
■ Ekonomika pro kriminalisty
■ Ekonomika a celní správa
■ Management podniku
■ Management ochrany podniku a společnosti
■ Ekonomika a provoz podniku
■ Management finančních rizik
■ Informatika ve veřejné správě
■ Regionální a informační management
■ Informační a bezpečnostní systémy
■ Ekonomika veřejného sektoru
■ Regionální rozvoj
■ Pojistné inženýrství
■ Regionální a veřejná ekonomie
■ Management

Den otevřených dveří
na FES: 16. 1. 2012
Přihlášky ke studiu:
do 28. 2. 2012 
(pro bakalářské studium)
do 15. 4. 2012  
(pro navazující  
magisterské studium)
Podrobné informace
k přijímacímu řízení:
www.upce.cz/fes

sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno
Katedra environmentálních studií
bakalářské studium
■ Jeden obor

magisterské studium
■ Jeden obor

■ Tři studijní zaměření

■ Dvě studijní zaměření

- humanitní, ekonomické i přírodovědné aspekty
ochrany životního prostředí

Joštova 10
602 00 Brno
Telefon: 549 493 270
binka@fss.muni.cz
www.humenv.fss.muni.cz
Přijďte se na nás podívat v den
otevřených dveří 20. 1. 2012

- environmentální podnikání  
- environmentalistika a neziskový sektor  
- přírodě příznivý management krajiny

■ Velký prostor pro univerzitní
i studentský život

- studium na jedné z nejlepších  
společensko-vědních fakult v ČR 
- praxe u úspěšných podnikatelů, praxe v zahraničí  
- studium v zahraničí (Norsko, Rakousko,
Španělsko, Indie)

■ Široké možnosti uplatnění

- práce ve státní správě, soukromých firmách  
a neziskových organizacích 
-  tvorba vlastního zeleného podnikatelského
záměru

- humanitní, ekonomické i přírodovědné aspekty
ochrany životního prostředí

- praktická environmentalistika (podnikání, státní
správa, management)  
- teoretická environmentalistika (společenskovědní analýzy, filosofie, estetika)

■ Velký prostor pro univerzitní
i studentský život

- studium na prestižní společensko-vědní fakultě v ČR
- dlouhodobé zahraniční pobyty a praxe (Velká
Británie, Norsko, Rakousko, Indie)  
- studentské spolky 
- možnost přípravy na Ph.D. studium

■ Široké možnosti uplatnění

- práce ve státní správě, vzdělávacích  
organizacích a institucích EU  
- tvorba vlastního zeleného podnikatelského záměru

Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik
BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY:
Prezenční studium – ■ Veřejná správa a regionální politika, ■ Sociální patologie a prevence,
■ Všeobecná sestra, ■ Středoevropská studia
Kombinované studium – ■ Veřejná správa a regionální politika, ■ Sociální patologie a prevence,
■ Všeobecná sestra

Olbrichova 625/25 
746 01 Opava
Telefon: 553 684 841
www.fvp.slu.cz

Podmínky přijetí:
Veřejná správa a regionální politika, Středoevropská studia – úspěšné složení testu obecných studijních
předpokladů, který je realizován v rámci národních srovnávacích zkoušek (NSZ) připravované společností Scio.
Sociální patologie a prevence – úspěšné složení písemného přijímacího testu z psychologie, pedagogiky,
biologie člověka a všeobecných znalostí na středoškolské úrovni včetně ústního pohovoru.
Všeobecná sestra – úspěšné složení písemného přijímacího testu ze společenskovědních disciplín
a biologie člověka na středoškolské úrovni včetně ústního pohovoru.

MAGISTERSKÉ NAVAZUJÍCI STUDIJNÍ OBORY:
Prezenční studium– ■ Veřejná správa a sociální politika, ■ Středoevropská studia
Podmínky přijetí:
Veřejná správa a sociální politika – úspěšné složení písemné přijímací zkoušky z oblasti veřejné správy
a regionální politiky, sociální politiky a sociální práce a společenskovědních disciplín (politologie, filozofie,
sociologie, psychologie a ekonomie).
Středoevropská studia – úspěšné složení písemné přijímací zkoušky z oblasti moderních evropských dějin,
komparace politických systémů, historické a politické geografie, sociologie a teorie veřejné správy.  
Termín podání přihlášek: 29. února 2012. Den otevřených dveří: 18. ledna 2012, 9. února 2012
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Slezská univerzita v Opavě – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Univerzitní nám.1934/3, 733 40 Karviná
Telefon: 596 398 111
studijni@opf.slu.cz
www.opf.slu.cz
Bakalářské studium:
■ Studijní program Ekonomika a management

■ Studijní program Hospodářská politika a správa

obor Ekonomika podnikání v obchodě a službách 	forma prezenční/

obor Veřejná ekonomika a správa

obor Marketing a management
obor Firemní finance
obor Ekonomika cestovního ruchu
obor Řízení logistiky
obor Účetnictví a daně

kombinovaná
forma prezenční/
kombinovaná
forma prezenční
forma prezenční
forma prezenční
forma prezenční/
kombinovaná

■ Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus
obor Hotelnictví

obor Evropská integrace
obor Finance
obor Bankovnictví
obor Sociální management

■ Studijní program Systémové inženýrství a informatika
obor Manažerská informatika

forma prezenční

Navazující magisterské studium:
■ Studijní program Ekonomika a management
kombinovaná
forma prezenční/
kombinovaná

■ Studijní program Systémové inženýrství a informatika
obor Manažerská informatika

forma prezenční/
kombinovaná

■ Studijní program Hospodářská politika a správa

obor Ekonomika podnikání v obchodě a službách forma prezenční/
obor Marketing a management

forma prezenční/
kombinovaná
forma prezenční/
kombinovaná
forma prezenční/
kombinovaná
forma prezenční
forma prezenční

obor Veřejná ekonomika a správa
obor Evropská integrace
obor Finance
obor Bankovnictví
  

forma prezenční
forma prezenční
forma prezenční
forma prezenční

forma prezenční

Doktorské studium:
■ Studijní program Ekonomika a management

forma prezenční/kombinovaná

Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Bezručovo nám. 1150/13, 746 01 Opava
Telefon: 553 684 111
El. přihl.: ANO
www.fpf.slu.cz
BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY:
Prezenční studium
Astrofyzika, Monitorování životního prostředí, Multimediální techniky,
Počítačová technika a její aplikace, Informatika a výpočetní technika,
Informatika + Angličtina, Angličtina + Historie, Angličtina + Knihovnictví,
Český jazyk a literatura + Historie, Historie + Němčina, Knihovnictví +
Muzeologie, Lázeňství a turismus, Archeologie, Archeologie + Historie,
Archeologie + Muzeologie, Dějiny kultury, Historie, Historie - muzeologie, Historie - památková péče, Středověká archeologie, Informační studia se zaměřením na knihovnictví, Knihovnictví, Angličtina + Němčina,
Angličtina + Italština, Angličtina + Český jazyk a literatura, Česká
literatura, Český jazyk a literatura + Němčina, Český jazyk a literatura
+ Italština, Němčina + Italština, Kulturní dramaturgie se zaměřením na
divadlo, Audiovizuální tvorba
Kombinované studium
Informatika a výpočetní technika, Knihovnictví, Česká literatura,
Angličtina pro školskou praxi, Němčina pro školskou praxi, Tvůrčí
fotografie, Informační studia se zaměřením na knihovnictví

Termín podání přihlášek:
■ bakalářské, magisterské studium 29. 2. 2012
■ navazující magisterské studium 29. 2. 2012

Den otevřených dveří: 8. 2. 2012

NAVAZUJÍCI MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ OBORY:
Prezenční studium
Teoretická fyzika, Informatika a výpočetní technika, Archeologie,
Historie, Historie – muzeologie, Kulturní dějiny, Ochrana kulturního dědictví, Informační a knihovnická studia, Knihovnictví se zaměřením na
veřejné knihovny komunitního typu, Angličtina + Němčina, Angličtina,
Němčina, Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy +
Učitelství němčiny pro střední školy, Učitelství dějepisu pro střední
školy + Učitelství němčiny pro střední školy, Učitelství českého jazyka
a literatury pro střední školy + Učitelství dějepisu pro střední školy
Kombinované studium
Informační a knihovnická studia, Knihovnictví se zaměřením na  
veřejné knihovny komunitního typu,  Angličtina, Němčina, Tvůrčí
fotografie
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Fakulta stavební VŠB – TU Ostrava
Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava nabízí pro rok 2012/2013
studium ve čtyřletých bakalářských programech:
Bakalářský studijní program Stavební inženýrství
v prezenční i kombinované formě studia (délka studia 4 roky) s obory:

■ Geotechnika
■ Městské stavitelství a inženýrství
■ Stavební hmoty a diagnostika staveb
■ Dopravní stavby
■ Konstrukce staveb
■ Prostředí staveb
■ Příprava a realizace staveb
■ Správa majetku a provoz budov (pouze prezenční forma studia)
■ Dopravní inženýrství
■ Building Structure (studium v AJ)
Absolventi tohoto programu mohou pokračovat
v navazujícím magisterském programu Stavební inženýrství
(doba studia 1,5 roku) se studijními obory:

■ Geotechnika
■ Městské stavitelství a inženýrství
■ Stavební hmoty a diagnostika staveb
■ Dopravní stavby
■ Konstrukce staveb
■ Prostředí staveb
■ Provádění staveb
■ Dopravní inženýrství
■ Průmyslové a pozemní stavitelství

Bakalářský studijní program Architektura a stavitelství
pouze v prezenční formě studia se studijním oborem stejného názvu.
Absolventi tohoto programu mohou pokračovat v navazujícím magisterském studijním programu a oboru Architektura a stavitelství (doba studia 2 roky), nebo ve studijních oborech navazujícího
magisterského studijního programu Stavební inženýrství.
Den otevřených dveří je pořádán 20. 1. 2012
v areálu fakulty na ul. Ludvíka Podéště 1875/17 v Ostravě-Porubě.
Přihláška ke studiu se podává na adrese http://prihlaska.vsb.cz
nejpozději do 31. 1. 2012 pro studijní program Architektura a stavitelství a do 31. 3. 2012 pro studijní program Stavební inženýrství. Spolu
s přihláškou musí být uhrazen i administrativní poplatek.
Druhé kolo přijímacího
řízení může být vyhlášeno
pouze pro studijní program
Stavební inženýrství
děkankou fakuty.
Podmínky přijetí ke studiu
a další informace jsou
k nahlédnutí na  
www.fast.vsb.cz.

Vysoká škola báňská – TU Ostrava – Fakulta strojní
17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava – Poruba
Telefon: 597 323 112  (3108, 3107)
El. přihl.: ANO
vladimira.siroka@vsb.cz, ludmila.stankova@vsb.cz,  www.fs.vsb.cz
Bakalářský studijní program „Strojírenství”
Můžete se zaměřit na konstruování strojních částí a celků, strojírenskou technologii včetně plánování
a řízení výrobních procesů, nebo se profilovat v oblasti energetických zařízení či dopravních
technologií. O svém zaměření se můžete rozhodnout až po absolvování společné části studia
v délce 4 semestrů a seznámení se s jednotlivými pracovišti Fakulty strojní.
Bakalářský studijní program „Technologie letecké dopravy”
Tento studijní program je určen především zájemcům o základní průpravu na kariéru v civilním letectví na nelicencovaných pozicích v rámci provozovatele letecké dopravy nebo provozovatele letiště.
Dále nabízíme:
■ pokračování studia ve dvouletém magisterském programu „Strojní inženýrství”
■ získání vědecké hodnosti Ph.D. ve čtyřletém
doktorském programu „Strojní inženýrství”
■ kreditový systém výuky kompatibilní s evropským systémem ECTS
■ možnost vycestovat během studia na více než
40 partnerských zahraničních univerzit
■ studium v prezenční i kombinované formě, výběr oborů a zaměření studia
■ získání potřebných teoretických i praktických poznatků pro úspěšné uplatnění v praxi
Studium na Fakultě strojní VŠB-TUO vám otevře cestu ke kreativní práci v silném,
perspektivním odvětví.
Navštivte náš Den otevřených dveří 3. 2. 2012 v Nové Aule VŠB-TUO
(na ulici 17.listopadu v Ostravě-Porubě).
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Staňte se našimi
fanoušky
a získejte slevy
na kurzy
a knihy

www.facebook.com/
kampomaturite

7 FAKULT a 1 ÚSTAV na severu Čech

Fakulta výrobních technologií
a managementu
Na Okraji 1001
400 96 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 285 511
fax: +420 475 285 566
www.fvtm.ujep.cz
Ústav zdravotnických studií
Velká Hradební 13
400 96 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 284 211
www.uzs.ujep.cz

Fakulta životního prostředí
Králova výšina 7
400 96 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 284 111
fax: +420 475 284 158
www.fzp.ujep.cz

Fakulta umění a designu
Pasteurova 9
400 96 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 285 111
fax: +420 475 285 127
www.fud.ujep.cz

Filozofická fakulta
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem
tel.: + 420 475 283 294
fax: + 420 475 283 274
www.ff.ujep.cz

Přírodovědecká fakulta
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 283 111
fax: +420 475 283 563
www.sci.ujep.cz

Pedagogická fakulta
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 283 111
fax: +420 475 212 053
www.pf.ujep.cz

Fakulta sociálně ekonomická
Moskevská 54
400 96 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 284 611
Fax: +420 475 200 169
www.fse.ujep.cz

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Hoření 13, 400 96 Ústí nad Labem, tel.: +420 475 282 111, fax: +420 472 772 982

www.ujep.cz

VÁŠ PARTNER NA CESTĚ KE VZDĚLÁNÍ

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
7 FAKULT A 1 ÚSTAV NA SEVERU ČECH
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Partner sekce: Ústav umění a designu ZČU v Plzni

     

Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem je již přes padesát pět let
pedagogickým, vědeckým a kulturním centrem regionu. Fakulta jako největší součást univerzity byla dokonce jejím základním kamenem a dala vzniknout i jejím dalším fakultám.

České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem 
Telefon: 475 283 163
PFstudium@ujep.cz
www.pf.ujep.cz
www.facebook.com/pfujep
www.twitter.com/pfujep

      
Fakulta

V bakalářských (i magisterských) oborech nabízíme v různých kombinacích i samostatně široké spektrum učitelských i neučitelských studijních oborů:
■ Aktivity v přírodě ■ Anglický jazyk a literatura ■ Český jazyk a literatura ■ Hudební výchova
■ Obchodní ruština ■ Tělesná výchova a sport ■ Pedagogika volného času
■ Popularizace hudby a organizace hudebního života ■ Sbormistrovství ■ Sociálně pedagogická asistence ■ Sociální pedagogika ■ Učitelství pro 1. stupeň ZŠ ■ Učitelství pro MŠ
Výtvarná výchova + magisterské obory navazující na bakalářská studia
Některé obory jsou otevřeny ve spolupráci s PřF nebo FF UJEP, je tedy možné studovat na
PF i kombinace s historií, německým jazykem, společenskými vědami aj.
Vybrané obory lze na PF UJEP studovat také v doktorském studiu:
■ Hudební teorie a pedagogika ■ Teorie výtvarné výchovy ■ Teorie vzdělávání v bohemistice
Veškeré informace k otevíraným oborům naleznete na stránkách fakulty.

sociálně ekonomická univerzity Jana Evangelisty Purkyně
Fakulta sociálně ekonomická (FSE) je jednou z devíti součástí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem. Hlavním posláním FSE je příprava vysoce kvalifikovaných pracovníků – bakalářů
a inženýrů ve čtyřech studijních programech a pěti studijních oborech. Ekonomické studijní programy
jsou zaměřeny na podnikovou ekonomiku a management, finanční management a regionální rozvoj,
sociální studijní program je orientován na sociální práci. Díky tomu nacházejí naši absolventi dobré
uplatnění nejen v podnikatelské sféře, ale i ve státní správě a samosprávě.

Moskevská 54
400 96 Ústí nad Labem 
Telefon: 475 210 305
www.fse.ujep.cz

Bakalářské studium - prezenční a kombinovaná forma studia    
Program	
Obor
■ Ekonomika a management
Podniková ekonomika a management
Finanční management
Obchod a marketing  
■ Hospodářská politika a správa	Regionální rozvoj
■ Sociální politika a sociální práce
Sociální práce
Navazující magisterské studium - prezenční forma studia
Program	
Obor
■ Ekonomika a management
Podniková ekonomika a management
Finanční management
■ Hospodářská politika a správa	Regionální rozvoj

     

Přírodovědecká fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
■ Přírodovědecká fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně je jednou z nejmladších a nejdynamičtěji se rozvíjejících přírodovědeckých fakult v České republice.
Její historie se píše od jara roku 2005, kdy byl založen Ústav přírodních věd UJEP,
který se 4. listopadu téhož roku transformoval na fakultu. Co do počtu studentů
(1200), patří ústecká fakulta spíše k těm menším, ale právě proto mají naši pedagogové podstatně blíže ke svým studentům a na některých katedrách panuje takřka
rodinná atmosféra.

České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem 
Telefon: 475 283 223
Fax:
475 283 563
info@sci.ujep.cz
www.sci.ujep.cz

■ V rámci šesti kateder (biologie, fyziky, geografie, chemie, informatiky a matematiky) nabízí fakulta více než devadesát studijních oborů a kombinací ve všech stupních akademického vzdělání. Volit pak můžete z prezenční či kombinované formy
studia. Kromě toho disponuje ústecká přírodověda třemi detašovanými pracovišti;
v Litvínově, Chomutově a Varnsdorfu.
■ Novinkou letošního roku je bakalářský i magisterský obor Aplikované nanotechnologie, v rámci nějž úzce spolupracujeme s regionálními průmyslovými podniky.
Za nejvyšší poctu však považujeme nedávno získanou akreditaci pro habilitační
řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Aplikovaná fyzika se zaměřením
na počítačové modelování.
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Kam po maturitě:
na soukromou vysokou školu
Výhody
■ O bvykle jednoduché přijímací řízení, někde bez
přijímaček
■ Vysoká šance na přijetí – v průměru 89%
■ M ožnost stipendií nebo odpuštění školného
■ O d roku 2013 se chystá školné i na veřejných
školách
■ U vybraných škol návaznost na praxi nebo garance
uplatnění po škole
■ Individuální přístup ke studentovi, menší
konkurence při zkouškách, zápisech, oblíbených
předmětech

Nevýhody
Š kolné
N ěkde chybí návaznost magisterského studia
Velká část škol neposkytuje dotované ubytování
a stravování nebo neposkytuje tyto služby vůbec
■ T itul bakalář nemusí být pro zaměstnavatele
dostačující, u magistra vás čeká dlouhé a náročné
studium
■
■
■

Dny otevřených dveří soukromých vysokých škol leden-březen
Většina soukromých škol umožňuje prohlídky po domluvě nebo v pravidelných intervalech každý týden nebo
měsíc, přehled všech termínů najdete na www.VysokeSkoly.com a www.KamPoMaturite.cz.
leden
12. 1. 2012

NEWTON College, a.s.

www.newtoncollege.cz

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.

www.vsfs.cz

13. 1. 2012

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

www.mvso.cz

18. 1. 2012

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.

www.vsopraha.cz

19. 1. 2012

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.

www.vsmie.cz

26. 1. 2012

Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého) s.r.o.

www.literarniakademie.cz

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. další termíny viz. stránky

www.vsfs.cz

únor
2. 2. 2012

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.

www.vszdrav.cz

6. 2. 2012

Univerzita Jana Amose Komenského s.r.o.

www.ujak.cz

8. 2. 2012

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.

www.vsopraha.cz

10. 2. 2012

Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o.

www.pvsps.cz

13. 2. 2012

AKCENT College s.r.o

www.akcentcollege.cz

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

www.zmvs.cz

16.2.2012

NEWTON College, a.s.

www.newtoncollege.cz

22.2.2012

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.

www.vsopraha.cz

23.2.2012

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.

www.vsmie.cz

25.2.2012

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. www.vsss.cz

březen
5.3.2012

Univerzita Jana Amose Komenského s.r.o.

www.ujak.cz

14.3.2012

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.

www.vsopraha.cz

22.3.2012

Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého) s.r.o.

www.literarniakademie.cz

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.

www.vsmie.cz

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

www.palestra.cz

30.3.2012

48 soukromé vysoké školy

Naučíme�Vás�učit...
Hledáte�perspektivní�
uplatnění?
Staňte�se�lektorem�angličtiny�
nebo�češtiny�pro�cizince.
Bakalářské�studium�prezenční�
i��kombinované
Angličtina��jako��cizí��jazyk
Čeština��jako��cizí��jazyk
Rozšiřující�studium�angličtiny�
pro�pedagogy









Soukromá�vysoká�škola
www.akcentcollege.cz�

77_IH_AC_inz_UN_88x128.indd 1

7.10.11 15:1






VŠ VysokeSkoly.com

soukromé vysoké školy 49

University of New York in Prague
Legerova 72, Praha 2
Tel.: 224 221 281
admission@unyp.cz, www.unyp.cz

University of New York in Prague (UNYP)
byla založena v roce 1998 ve spolupráci
se State University of New York (SUNY)
Empire State College (USA).
Na UNYP je možno studovat úspěšné bakalářské a magisterské programy zahraničních partnerských univerzit (BA, MA, MBA, LLM). Mezi
tyto univerzity patří již zmiňovaná SUNY Empire State College, neméně
významnými partnery jsou renomované La Salle University, National
American University (obě USA), University of Greenwich (UK) a švýcarský Institut Universitaire Kurt Bösch.
Výuka probíhá v anglickém jazyce.
UNYP je jako soukromá vysoká škola uznána Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy ČR, dále je akreditována Britskou
akreditační radou (British Accreditation Council) a je členem České
asociace MBA škol (CAMBAS) a Association to Advance Collegiate
Schools of Business (AACSB).

Výhody studia na UNYP:

Princip spolupráce s partnerskými univerzitami nespočívá pouze v tom,
že absolvent UNYP získává diplom prestižní zahraniční univerzity; tato
spolupráce se zásadně promítá do průběhu celého studia. V jeho rámci
jsou uplatňovány tytéž výukové metody, výjimkou není ani hostování
lektorů z partnerských univerzit.
Výsledkem je styl výuky, jehož smyslem je na jedné straně napomoci
plnému rozvinutí potenciálu každého jednotlivého studenta a na straně
druhé komplexně vybavit studenty do profesního i každodenního života.
Individuální a otevřený přístup spolu s interaktivními a dynamickými
výukovými metodami studentovi umožňují uplatnit a dále zdokonalovat jeho analytické, komunikační a rozhodovací schopnosti. Důležitým
předpokladem pro kvalitní a efektivní výuku je pochopitelně i složení pedagogického sboru, proto na UNYP působí vybraní lektoři z akademického i profesního prostředí ze Spojených států, Evropské unie a České
republiky. Výuka v anglickém jazyce umožnuje studium také zahraničním
studentům. Ti spolu s lektory z různých zemí světa vytvářejí mezinárodní
prostředí.

Proč zvolit UNYP
■ absolvent získává diplom prestižní zahraniční univerzity, zároveň může
získat i český titul bakalář
■ úzké propojení výuky s praxí a spolupráce s firmami
■ osvojení mluveného i písemného projevu v anglickém jazyce
na profesionální úrovni
■ multikulturní prostředí
■ výhodné postavení na trhu práce
■ flexibilita financování školného

V současné době studuje na University of New York
in Prague přes 700 studentů z více než 60 zemí.

Bakalářský program
– prezenční studium, 4 – leté:
■ Business Administration
■ International Economic Relations
■ Communication & Mass Media
■ Psychology
■ English Language & Literature
■ IT management
Všechny bakalářské obory prezenčního studia jsou zakončeny získáním diplomu ze State University of New
York Empire State College (USA). V oborech Business
Administration, International Economic Relations
a Communication & Mass Media má student možnost
získat vedle diplomu z americké univerzity i český
bakalářský diplom.
Požadavky na přijetí: ukončené středoškolské vzdělání, motivační esej a test z anglického jazyka.

Bakalářský program
– prezenční a víkendové studium, 3 – leté
■ European Bachelor´s of Business

Administration v oborech:
■ Business Administration
■ Marketing
■ Finance
Tento obor je zakončen získáním českého bakalářského diplomu. Požadavky na přijetí: ukončené středoškolské vzdělání, motivační esej a test z anglického jazyka.

Postgraduální studium:
■ Professional Communication & Public
Relations
■ M.A. in Clinical-Counseling Psychology
■ MBA* v oborech:
■ Management
■ Řízení lidských zdrojů
■ Bankovnictví
■ Marketing
■ Informační technologie
■ MBA in Sustainability
■ MBA in Project Management
■ LLM:
■ International and Commercial Law
■ PhD by Publication
* tento obor je možno studovat jak prezenční víkendovou
formou tak on-line formou

www.unyp.cz

Certifikát:
■ Peace, Conflict, And Environmental
Studies
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Informa�ka
Ekonomika
Právo
Management
Marke�ng

Vysoká škola manžerské
informa�ky a ekonomiky
VZDĚLÁNÍ – PARTNERSTVÍ – ÚSPĚCH
www.vsmie.cz

Paměť
si koupit můžeš

Vzdělání
si nekoupíš

Přehled studijních oborů:

◦ Management ICT
◦ Informační technologie
◦ Podniková ekonomika a management
◦ Marke�ng
◦ Management sociální práce

Dny otevřených dveří:
19.1., 23.2., 22.3.
vždy od 17:00

◦ Právo v podnikání
◦ Právo ve veřejné správě

Studium v denní i dálkové formě.
Elektronická přihláška na: www.vsmie.cz/eprihlaska
Praha 5, Vltavská 585/14
Praha 9, Kytlická 757

Kladno, C. Boudy 1444
Sokolov, 5. května 655

tel.: 800 555 808
vsmie@vsmie.cz
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CEVRO Institut, Praha
Jungmannova 17, 110 00 Praha 1 – Nové Město
Elektr. přihláška: ANO
Tel.: 221 506 707, info@vsci.cz, www.cevroinstitut.cz
CEVRO Institut je soukromá vysoká škola právních a sociálních studií.
Učíme jen to, co budete opravdu potřebovat!
OBORY STUDIA
Bakalářské studium (Bc.) v oborech:
■ Politologie a mezinárodní vztahy
■ Právní specializace – Veřejná správa
■ Právo v obchodních vztazích
■ Sociologie – Sociální analýzy
Délka studia: 3 roky, Forma studia: prezenční/kombinovaná

Magisterské studium (Mgr.) – navazující magisterské
studium v oborech:
■ Politologie
■ Veřejná správa
Délka studia: 2 roky, Forma studia: prezenční/kombinovaná

■ Obory s praktickým uplatněním ve veřejném i soukromém sektoru.
■ Učí u nás špičkoví odborníci z akademického prostředí i praxe (např. prof. Dušan Hendrych, prof. Miroslav Novák, prof. Josef Šíma, prof.
František Zoulík nebo JUDr. Tomáš Sokol).
■ Individuální přístup ke studentům, rodinné prostředí
■ Prezenční i kombinovaná forma studia přímo v centru Prahy a Českého Krumlova
■ Moderní metody výuky, stipendia, domácí i zahraniční stáže
ŠIROKÉ UPLATNĚNÍ:
management ve veřejné správě i soukromém sektoru, domácí, evropské i celosvětové politické
instituce, právní oddělení firem, obchodní i marketingová oddělení firem i veřejných institucí, analytická oddělení a útvary, výzkumné agentury, think-tanky, nadace a jiné NGOs, média a PR agentury
Dny otevřených dveří: Obvykle každou první středu v měsíci v 16 hodin.
Aktuální termíny naleznete na internetových stránkách školy: www.cevroinstitut.cz.
Individuální informační schůzky jsou možné po dohodě na tel.: 221 506 707.
Většinu nabízených oborů můžete studovat také v Českém Krumlově
E-mail: petra.haitmannova@vsci.cz; Tel.: 774 427 401.

Prague College
Polská 10, 120 00 Praha 2-Vinohrady
Tel.: 222 101 020, Fax: 222 718 813
info@praguecollege.cz, www.praguecollege.cz
Prague College, britská vysoká škola v Praze nabízí magisterské a bakalářské studium na třech fakultách - School of Business, School of Art
& Design a School of IT & Computing.
Mezinárodně uznávané tituly jsou udělovány ve spolupráci s Teesside University, která byla zvolena ve Velké Británii Univerzitou roku 2009/10 (Times
Higher Education).
Na Prague College naleznete – kvalitní výuku v anglickém jazyce, moderně vybavené prostory s kvalitní technikou, přátelskou a osobní atmosféru,
profesionální a zkušené lektory, programy akreditované britskou organizací Edexcel a registrováné MŠMT

Magisterské studium

◆ MS
 c International Management Studijní program, který zajišťuje strukturované manažerské vzdělání, zahrnující studium prostředí mezinárodních a multikulturních organizací. Program je určený pro zájemce o pracovní pozice ve vyšším managementu.
◆ MSc Computing Program splňuje veškeré požadavky na rychle se měnící prostředí a vývoj nových technologií díky pokročilému výzkumu,
praxi v oboru a vysoké akademické úrovni.

Bakalářské studium

Navazující program pro absolventy HND programů. Student nastupuje do závěrečného ročníku britského bakalářského programu (jedná se o 3 rok studia).
◆ BA (Hons) International Management ◆ BA (Hons) Graphic Design ◆ BA (Hons) Fine Art experimental Media ◆ BSc (Hons) Computing

Higher National Diploma

Dvouletý britský univerzitní program s přímým postupem do posledního bakalářského ročníku.
◆ HND Business ◆ HND Graphic Design ◆ HND Interactive Media ◆ HND Computing

International Business

Pomaturitní studijní program nabízející praktické vzdělání v oblasti obchodu a managementu.
◆ Certificate (9 měsíců) – Diploma – Higher Diploma (18 měsíců).

Přípravný rok v oboru Business nebo Art & Design

◆ Access program - roční program, během něhož studenti získají základní znalosti a dovednosti
z oblasti obchodu, zdokonalují se v anglickém jazyce a zároveň se připravují na vysokoškolské studium.
◆ Foundation Diploma v oblasti Art & Design
Jde o roční program vytvořený pro studenty se silnou motivací k získání vyššího vzdělání nebo kariéry
v oblasti umění a designu. Tento program umožňuje studentům vyzkoušet řadu uměleckých technik,
materiálů a procesů a zároveň jim dává prostor pro experimentování a rozvoj praktických dovedností.
Kontaktujte nás kdykoliv, rádi Vám poskytneme bližší informace při osobní schůzce se studijním poradcem.
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Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha
CHCETE VSTOUPIT DO SVĚTA VIP JAKO KVALIFIKOVANÍ ODBORNÍCI?
ZVOLTE KARIÉRU V DIPLOMACII NEBO VEŘEJNÉ SPRÁVĚ NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI!
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha a Vzdelávací
a konzultačný inštitút v Bratislave zajišťují a bakalářský a magisterský studijní program
Mezinárodní a veřejné vztahy v prezenční i kombinované formě se studijní obory:

U Santošky 17
150 00 Praha 5
Telefon: 251 171 935
info@vip-vs.cz
www.vip-vs.cz

■ Mezinárodní vztahy a diplomacie ■ Veřejná správa ■ Public Relations
■ Mezinárodní a diplomatická studia ■ Evropská studia a veřejná správa
■ Politologie a politika v mezinárodních vztazích
Působíme jako české nezávislé a svobodné vysokoškolské pracoviště realizující vzdělávací programy cíleně
soustředěné na Evropskou unii, diplomacii, veřejnou správu a Public Relations. Poskytujeme studium těm, kdo
kvalifikovaným výkonem perspektivních povolání mají vysoké ambice uspět v prestižním a náročném prostředí
domácí i mezinárodní konkurence. Vychováváme absolventy s globálním, multikulturním rozhledem, kteří umí
komunikovat na vysoké úrovni a jsou připraveni zastávat významné
pozice na národní i nadnárodní úrovni. Máme tým vysoce erudovaných pedagogů a odborníků z praxe s bohatými zkušenostmi
v oborech, které přednášejí. Završujeme vnitřně provázanou
soustavu dceřiných společností s jedinečnými studijními programy.
Navštivte nás na www.vip-vs.cz nebo ve Dnech otevřených
dveří, které se v r. 2012 konají v pražském sídle: 26. ledna,
23. února, 29. března, 26. dubna, 31. května, 28. června, 6. září
– vždy od 15 hod.

Literární akademie ( Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého ) s.r.o.
Obory studia

Na Pankráci 54
140 00 Praha 4
Telefon: 272 773 045
Elektr. přihláška: ANO
info@literarniakademie.cz
www.literarniakademie.cz

Bakalářské (titul BcA.)

délka

forma

jazyk

Tvůrčí psaní a publicistika

3 roky

prezenční + kombinovaná

český

Komunikace v médiích

3 roky

prezenční

český

Navazující magisterské (titul MgA.)

délka

forma

jazyk

Tvůrčí psaní – Tvůrčí psaní

2 roky

prezenční

český

Tvůrčí psaní – Redakční práce

2 roky

prezenční

český

Tvůrčí psaní – Literatura faktu

2 roky

prezenční

český

Komunikace v médiích

2 roky

prezenční

český

■ Školné od 45 000,– Kč / rok
■ Část studia je možno absolvovat v zahraničí prostřednictvím programu Erasmus.
■ Stipendia pro nadané studenty !
■ Kurzy Tvůrčího psaní – určené široké veřejnosti, v rámci programu
celoživotního vzdělávání. Kurzy probíhají 2x týdně v odpoledních hodinách.
Dny otevřených dveří: 26. ledna, 22. března 2012.
1. kolo přijímacího řízení: 21. června 2012

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o. p. s.
Západomoravská vysoká škola Třebíč, o. p. s. nabízí čtyři bakalářské studijní obory
Aplikované informační technologie
Informační management
Veřejnosprávní studia
Management a marketing

Okružní 935
674 01 Třebíč
Tel.: 568 850 047
800 400 220

■ Přijímací řízení (letos poprvé bez přijímacích zkoušek).
■ Přihlášky je možno podat od 2.ledna 2012 do 20.srpna 2012.
■ Podmínky přijímacího řízení pro tříleté studium – zaslat elektronickou přihlášku,
ověřenou kopii maturitního vysvědčení a poplatek za přijímací řízení 550,- Kč.
■ Den otevřených dveří: 13. 2. 2012
Od 17. 1. 2008 může ZMVŠ na základě registrace statutu školy přijímat absolventy
vyšších odborných škol a uznat jim část dosaženého studia na vyšší odborné škole.
Podmínkou pro studium je 70 % shoda studijních programů VOŠ a ZMVŠ.

info@zmvs.cz

Studenti si mohou během tří semestrů doplnit vzdělání, které je rozdílné mezi VŠ a VOŠ.
Po absolvování tohoto studia a napsání bakalářské práce je student připuštěn ke státní
závěrečné bakalářské zkoušce a po jejím úspěšném složení je studentovi přiznán
vysokoškolský titul bakalář.

www.zmvs.cz

Formy studia: prezenční, kombinované a celoživotní vzdělávání.
Standardní doba studia 3 roky, možnost zkráceného studia pro Dis.(tři semestry).

VŠ VysokeSkoly.com
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Vysoká škola
finanční a spráVní
1. soukromá ekonomická univerzita v ČR
Bakalářské a navazující magisterské studijní obory v českém jazyce
● Aplikovaná informatika ● Bankovnictví ● Finance a finanční služby ● Marketingová komunikace
● Pojišťovnictví ● Právo ve veřejné správě ● Právo v podnikání ● Řízení podniku a podnikové finance
● Sociologie ● Sociální politika ● Veřejné finance ● Veřejná správa

Bakalářské a navazující magisterské studijní obory v anglickém jazyce
● Business Management and Corporate Finance ● Marketing Communication

Bakalářské a magisterské studijní obory v anglickém a v českém jazyce
ve spolupráci se City University of Seattle
● Business Management and Corporate Finance & BSBA/MBA ● Řízení podniku a podnikové
finance & BSBA/MBA ● Marketing Communication & BSBA/MBA ● Marketingová komunikace & BSBA/MBA
● Master of Business Administration

Doktorský studijní program v českém jazyce
● Finance

www.vsfs.cz
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Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.
Bc. studium Ekonomika a management
■ Podniková ekonomika a management
■ Management a ekonomika ve veřejném sektoru
■ Podnikové informační systémy

Bc. mezioborové studium a mezinárodně
uznávané certifikáty

Jeremenkova 1142/42
772 00 Olomouc

■ v e spolupráci se zahraničními firmami Schneider
Electric, IFMA CZ
■ Energetický management, Facility management, ICT

Tel.: 587 332 311

Specifika MVŠO
■ Synergie podnikatelského a akademického světa
■ Aktivní podpora a realizace inovačních procesů
■ Výchova absolventů ke konkurenceschopnosti
na trhu práce
■ Odborná praxe integrální součátí výuky

mvso@mvso.cz
www.mvso.cz

NEWTON College – vysoká škola managementu a podnikání
STUDIJNÍ OBORY

Management se zaměřením na psychologii
Jedinečný obor, který nabízí jen NEWTON College!

Globální podnikání a management

Nejkomplexnější obor v ČR připravující na manažerskou či podnikatelskou kariéru!

Rašínova 2
602 00 Brno

– manažerské metody výuky
– pracovní stáže součástí studia
– možnost studia v zahraničí
– vysoká studijní stipendia
– osobní přístup
■ Studium na NEWTON College kombinuje vysokoškolskou teoretickou výuku, praktické semináře,
manažerský výcvik a praxi v reálném firemním prostředí.

Tel.: 542 513 410

■ Díky úzkému propojení s praxí zapomeňte na bezduché biflování informací, které nikdy

studijni@newtoncollege.cz

■ Důležitou složkou studia na NEWTON College jsou pracovní stáže. Spolu s vysokoškolským

www.newtoncollege.cz
www.facebook.com/
NewtonCollege

diplomem obdržíte certifikát o absolvovaných praxích, který se stane součástí vašeho profesního
životopisu, čímž můžete získat velký náskok před ostatními vrstevníky.
Přijímací řízení: Přijímací řízení je bezplatné. Neověřují se u něj znalosti, ale motivace
a předpoklady ke studiu zvoleného oboru ve formě motivační eseje a přijímacího rozhovoru.

nepoužijete! Výuka je založena především na komunikaci, názornosti a prožitku.

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

Pilská 9
198 00 Praha 14 – Hostavice
Tel.: 2
 81 932 013
731 411 370
Fax: 281 930 154
infovs@palestra.cz
www.palestra.cz

Studijní obory:
■ Sportovní a kondiční specialista
■ Sportovní a volnočasový pedagog
■ Sportovní a kondiční specialista, nově
i s možností specializace „Wellness“
Forma a délka studia:
prezenční, kombinovaná – 3 roky
Forma ukončení studia, titul:
bakalářská závěrečná zkouška, Bc.
Školné: 29 000,- Kč/semestr
Termíny přijímacího řízení:
30. 3., 11. 5. a 22. 6. 2012 (10 -15 h)
Dny otevřených dveří:
30. 3., 11. 5. a 22. 6. 2012 (10 -15 h)

Kurzy celoživotního vzdělávání
Studijní obory:
■ Výživový specialista
■ Instruktor sportovních aktivit
■ Manažer sportovních aktivit
■ Instruktor tvořivých činností pro volný čas
■ Wellness praktik
■ Manažer wellness aktivit
Forma a délka studia: kombinovaná – 2 roky
Forma ukončení studia: získání Osvědčení
o absolvování programu celoživotního vzdělávání.
Následně je možné nastoupit do 3. ročníku
vysokoškolského studia a získat titul Bc.
Školné: 35.000,- Kč/rok (Výživový specialista)
36.000,- Kč/rok (Instruktor sportovních aktivit)
37.500,- Kč/rok (Wellness praktik)
45.000,- Kč/rok (Manažer sportovních aktivit,
Instruktor tvořivých činností pro volný čas, Manažer
wellness aktivit)
Dny otevřených dveří: 30. 3., 11. 5. a 22. 6. 2012
(10 -15 h)
Rekvalifikační kurzy a semináře:
■ Sportovní masér ■ Instruktor fitcentra
■ Cvičitel zdravotní TV a další
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Bist du s -Klasse?

Wir suchen Dich! Für eine praxisorientierte Ausbildung nach dem Abitur zum/zur
Bachelor of Science – Fachrichtung Bankwirtschaft (Studium, 3 Jahre)
Bankkaufmann/-frau (Ausbildung, 2,5 Jahre)
Was wir bieten:
• Attraktive Ausbildungsvergütung bereits im Rahmen des Studiums/ der Ausbildung
von durchschnittlich 800 Euro und zahlreiche Zusatzleistungen
• Umfangreiche Schulungen durch interne Kurse sowie Verhaltens- und Verkaufstrainings
• Praxisnahe und interessante Aufgaben in der Kundenbetreuung und -beratung
(tschechische und deutsche Kunden)
• Zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten und Aufstiegschancen

Was bringst Du mit:
• Fließende Deutsch- und Tschechischkenntnisse
• Hohe Lernbereitschaft und Flexibilität
• Teamfähigkeit, Engagement und Begeisterung
• Positive Einstellung zum Verkauf
• Abiturabschluss kann nachgereicht werden
(für Bewerbung nicht notwendig!)

Studien-bzw. Ausbildungsbeginn: August 2012 – Bewerbungsfrist: bis 31. März 2012

Stand: 12/2011

Wir als Ostsächsische Sparkasse Dresden zählen mit einer Bilanzsumme von mehr als 11 Milliarden Euro und über 2000 Mitarbeitern zur
Spitzengruppe der bundesdeutschen Sparkassen. Unser Geschäftsgebiet erstreckt sich vom Lausitzer Seenland bis zum Erzgebirge und grenzt an
die Tschechische Republik.
Wir suchen junge kontaktfreudige Bewerber, die Spaß am Umgang mit Menschen haben. Interesse geweckt? Dann schicken Sie Ihre Bewerbungsunterlagen (Einschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) entweder elektronisch an janine.nauenburg-wagner@ostsaechsische-sparkasse-dresden.de
oder per Post an folgende Anschrift:
Ostsächsische Sparkasse Dresden, Personalentwicklung, Frau Janine Nauenburg-Wagner, Sosaer Str. 11, D-01257 Dresden
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! www.sporitelna-drazdany.cz (kariéra)

vysoké školy
56 soukroméANGLO
AMERICAN
UNIVERSITY

Anglo-americká vysoká škola
Studijní programy
Bakalářské

Ekonomika a management (také v kombinované formě)
Ekonomika a management se zaměřením na strategický marketing
Ekonomika a management se zaměřením na marketing a
komunikaci
Mezinárodní vztahy
Středoevropská a východoevropská studia
Politika a společnost
Politika a společnost se zaměřením na židovská studia (historie a
kultura)
Humanitní studia společnosti a kultury
Žurnalistika a komunikace
LLB

Magisterské

Obchod a právo na mezinárodních trzích
Kvantitativní metody řízení rizik a portfolia
MBA - ve spolupráci s Chapman University, USA
Mezinárodní vztahy a diplomacie (také v kombinované formě)
Veřejná politika
Humanitní studia

Akreditace

Všechny programy jsou akreditovány Ministerstvem školstvím ČR
s výjimkou bakalářského programu LLB – zde diplom uděluje University of London a akreditace je britská. Program MBA je držitelem
prestižní světové akreditace AACSB.

www.aauni.edu

Vzdělávání v angličtině
Prospěchová stipendia

Anglo-americká vysoká škola nabízí unikátní systém prospěchových
stipendií, díky kterému mohou ti nejlepší studenti studovat ZADARMO na základě dosaženého studijního průměru GPA (Grade
Point Average).
GPA

Výše slevy školného

3.9 – 4.0

100 %

3.8 – 3.9

70 %

3.7 – 3.8

50 %

3.6 – 3.7

30 %

3.5 – 3.6

10 %

Výhody studia na AAU
•
•
•
•
•
•

interaktivní výuka
individuální přístup
flexibilní rozvrh
multikulturní prostředí
možnost studia na partnerských univerzitách v USA
možnost výměnných pobytů na evropských univerzitách v rámci
programu Erasmus

Den otevřených dveří: každou středu od 13.00 do 17.00 hod.
Termín podání přihlášky: v průběhu celého roku
Termín přijímací zkoušky: v průběhu celého roku
Poplatek: 500,- Kč

Kontakt

Lázeňská 4, 118 00 Praha 1
admissions@aauni.edu
www.aauni.edu
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Pražská vysoká škola psychosociálních studií

01

Hekrova 805
149 00 Praha 4
Tel.: 267 913 634
info@pvsps.cz
www.pvsps.cz

Nabízí
V AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH VYSOKOŠKOLSKÉHO STUDIA:
■ bakalářský a navazující magisterský program Sociální politika a sociální práce
v prezenční i kombinované formě
■ bakalářský a navazující magisterský program Psychologie
■ bakalářský program Zdravotně sociální péče
Součástí všech studijních programů je sebepoznávací a sebezkušenostní výcvik, který vede k
získání druhé odbornosti, psychoterapie!
Pro uchazeče o obor Psychologie nabízíme přípravný kurz!
V PROGRAMECH CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ:
■ tříleté víkendové studium psychoterapie
■ psychoterapeutický výcvik
■ specializované semináře: komunikační techniky a komunikační dovednosti ■ arteterapie
■ koučink ■ asertivita ■ mediace, facilitace ■ biodynamické masáže ■ výklad snů
a imaginace ■ řešení konfliktů ■ fyzioterapie ■ práce se stresem ■ seberozvojové postupy
■ relaxační techniky ■ metody práce s lidmi atd.
Více na: www.pvsps.cz

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s.

V. Nezvala 801/1
736 01 Havířov – Město

STUDIJNÍ OBORY:
■ Veřejná ekonomika a správa
■ Management v sociální sféře
Platnost akreditace: do 30. listopadu 2015
Forma a délka studia:
prezenční, kombinovaná – 3 roky
Způsob ukončení studia, titul: státní závěrečná
zkouška, bakalář (Bc.)
Školné: prezenční forma – 14 000,- Kč/semestr
kombinovaná forma – 13 500,- Kč/semestr
Termíny pro podání přihlášek ke studiu:
pro řádné termíny – 29. 2., 11. 4., 23. 5., 6. 6. 2012
pro náhradní termíny – 14. 8., 20. 8., 30. 8. 2012

Tel.: 5
 53 401 161
596 411 343
Fax: 597 579 145
studijni@vsss.cz
www.vsss.cz

Termíny přijímacích zkoušek: řádné termíny – 14. 3.,
25. 4., 6. 6. 2012 vždy v 9:00 hod., 20. 6. 2012 v 15:00
hod. ■ náhradní termíny – 28. 8. 2012 v 9:00 hod.,
3. 9. 2012 v 15:00 hod., 13. 9. 2012 v 9:00 hod.
Dny otevřených dveří: 18. 2., 23. 6. 2012 vždy
v 10:00 hod.
VZDĚLÁVACÍ KURZY A SEMINÁŘE:
■ Sociální služby – sociální péče
■ Rodina – sociálně právní ochrana dětí
Cílová skupina: sociální pracovníci a osoby, které
mají povinnost splnit odbornou způsobilost k výkonu
povolání sociálního pracovníka podle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Forma studia:
prezenční v rozsahu 204, resp. 225 hodin
Výstup: Osvědčení – kurzy jsou akreditovány MPSV,
čísla akreditací 2009/454-SP, 2009/722-SP
Cena: 20 150,- Kč, 21 840,- Kč
■ Vzdělávací kurzy pro sociální pracovníky
podle § 111, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v rámci dalšího vzdělávání
■ Semináře pro úředníky územně samosprávných celků

Kompletní adresář vysokých škol
■ nový vzhled a spousta nových funkcí (našeptávač, vyhledávání
podle typu,zaměření, fakulty, oboru,...)
■ informace o přijímačkách, úspěšnosti, nezaměstnanosti absolventů
■ nové sesterské adresáře - VyssiOdborneSkoly.com, StredniSkoly.com, ZakladniSkoly.com a JazykoveSkoly.com.

Představujeme vám tituly z edice Odmaturuj
- Maturita 2011 Český jazyk a literatura,
Matematika, Anglický jazyk z nakladatelství
Didaktis. Prostřednictvím těchto knih se dokonale připravíte
na formu i obsah příslušných částí maturitní zkoušky z uvedených předmětů. Knihy obsahují cvičné didaktické testy
s klíčem a relevantní informace a rady ke státní maturitě.

Objednávejte za super cenu na www.KamPoMaturite.cz.
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VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o.p.s.
Duškova 7, 150 00 Praze 5
Telefon: 210 082 418, Fax: 257 316 787
info@vszdrav.cz, www.vszdrav.cz
Bakalářské studijní programy
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s., v Praze 5, Duškova 7, poskytuje vysokoškolské vzdělání ve zdravotnických nelékařských
oborech Všeobecná sestra, Porodní asistentka, Radiologický asistent a Zdravotnická záchranář. Reaguje tak na změnu požadavků
na vzdělávání zdravotnických pracovníků nelékařských profesí danou zákonem MZ ČR č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických
povoláních. Vzdělání odpovídá směrnicím EU a dle sdělení Evropské komise EU bude jeho absolventům v zemích EU kvalifikace uznána automaticky.
Délka studia u obou oborů je tři roky. Studenti mohou studovat pouze prezenční formou studia. Studijní programy jsou připraveny podle požadavků WHO a EU
a odpovídají nárokům kladeným na tato povolání v zemích EU. Absolventi získávají po obhájení bakalářské práce a složení státní zkoušky titul „Bakalář“ (Bc.).
Jednotlivé předměty ve studijních programech jsou uspořádány do modulů a mají přidělené kredity podle European Credit Transfer System.
Studijní program Ošetřovatelství s obory Všeobecná sestra a Porodní asistentka má všechny atributy moderního ošetřovatelství, interdisciplinární a multiprofesní
charakter. Praktické výuce je věnováno více než 50 % hodinové dotace programu.
Vysoká škola je vybavena pro teoretickou i praktickou výuku obou oborů – jsou zde odborné učebny, teoretické učebny, posluchárna, počítačová učebna
s napojením PC na internet, knihovna s rozsáhlou studijní literaturou. Odborné praxe probíhají v renomovaných zdravotnických a sociálních zařízeních.
Na výuce se podílí řada renomovaných odborníků - lékařů a vysokoškolsky vzdělaných sester. Škola vydává i vlastní publikace a pedagogové, kteří zde působí,
realizují také tvůrčí a vědeckou činnost. Mnoho významných osobností přijalo členství v akademické radě školy.

Školné
■ Pro obor Porodní asistentka a Všeobecná sestra výše
školného činí 34.000,- Kč za celý akademický rok.
■ Pro obor Radiologický asistent výše školného činí
56.000,- Kč za celý akademický rok.
■ Pro obor Zdravotnický záchranář výše školného činí
48.000,- Kč za celý akademický rok.

Přijímací řízení: I. kolo 20. 6. 2012, uzávěrka přihlášek do 30. 4. 2012
II. kolo 10. 9. 2012, uzávěrka přihlášek do 3. 9. 2012
Zahraniční spolupráce: Naše škola poskytuje studentům i možnost
výměnných zahraničních stáží.
Nabídka studijních oborů
Obor

Zkratka

Kód oboru

Délka studia

Závěrečná zkouška

Všeobecná sestra

VS

53-41-R/009

3 roky

Státní zkouška

Porodní asistentka

PA

53-41-R/007

3 roky

Státní zkouška

Školné je splatné ve dvou splátkách (k 30.9. a 1.2.)
složenkou typu A na účet školy.

Radiologický asistent

RA

53-45-R/010

3 roky

Státní zkouška

Dny otevřených dveří: 2. února 2012, 5. dubna 2012

Zdravotnický záchranář

ZZ

53-45-R/0241

3 roky

Státní zkouška

Vysoká škola podnikání, Ostrava
Michálkovická 1810/181, Ostrava – Slezská Ostrava
Tel.: 595 228 111
info@vsp.cz, www.vsp.cz
Vysoká škola podnikání, a.s., poskytuje vysokoškolské vzdělání
v akreditovaném studijním programu Ekonomika a management
a svým absolventům uděluje titul bakalář a inženýr.
V akademickém roce 2012/2013 nabízí bakalářské studium (Bc.) v prezenční i kombinované formě.
Studijní obory pro prezenční studium:
■ Podnikání
■ Podnikání a management v obchodu

Studijní obor pro kombinované studium:
■ Podnikání
Délka studia v prezenční i kombinované formě: 3 roky (šest semestrů)
Termíny vstupních pohovorů:
18. 4. 2012, 16. 5. 2012, 20. 6. 2012, 18. 7. 2012, 15. 8. 2012, 22. 8. 2012, 5. 9. 2012
Den otevřených dveří: 19. leden 2012, 13.00 – 16.00 hod.
(další termíny viz www.vsp.cz)
Přijati budete bez přijímacích zkoušek, pouze na základě rozhovoru se studijním poradcem!
Sídlo školy je v Ostravě. Pobočka v Novém Jičíně. V kombinované formě studium probíhá také na detašovaných
pracovištích v Praze, Písku, Dvoře Králové, Olomouci, Jeseníku, Bruntále a Třinci.
V Ostravě je studentům k dispozici areál vlastních vysokoškolských kolejí.

Moderní modulární výuka ■ Studium bez stresu ■ Rozfázované státnice
VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ – VLAJKOVÁ LOĎ KARIÉRY
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Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, Praha
Vltavská 585/14, 150 00 Praha 5; C. Boudy 1444, 272 02 Kladno
El. přihl.: ANO, Telefon: 251 512 231, 800 555 808
vsmie@vsmie.cz, www.vsmie.cz
VŠMIE je soukromá vysoká škola vyučující informatiku, ekonomiku
a právo. To, čemu věříme, se vejde do 3 slov:
VZDĚLÁNÍ, PARTNERSTVÍ, ÚSPĚCH.

zvol si
správnou
vejšku...

O škole
Specializujeme se na oblasti, ve kterých nás mnozí považují za nejlepší.
Poskytujeme špičkové vzdělání v jedinečné kombinaci informatiky, ekonomiky a práva, a to formou denního i dálkového studia. U nás můžete získat bakalářský titul v tříletých oborech: Aplikovaná informatika,
Manažerská ekonomika a Právní specializace. Naším cílem není vychovat
z vás vědce, ale co nejlépe vás připravit na budoucí informatickou, manažerskou a právní praxi. Výuka u nás není zadarmo, stejně jako tomu bude
v dohledné době na veřejných školách. Oproti nim vám však poskytneme
vzdělání, které vám pro život a kariéru opravdu k něčemu bude.
Informace o možnostech studia
Přehled studijních oborů:
■ Management ICT
■ Informační technologie
■ Podniková ekonomika
a management
■ Marketing
■ Management sociální práce
■ Právo v podnikání
■ Právo ve veřejné správě
příprava na studium:
■ PŘÍPRAVA NA STÁTNÍ MATURITU
■ „NULTÝ“ ROČNÍK SE ZAPOČÍTÁNÍM
KREDITŮ

Partneři školy:

Oracle Academy poskytuje studentům knowhow potřebné pro úspěšné budování kariéry.
Dále poskytuje software a výukové materiály
pro vyučované předměty na škole.

Klíčová vzdělávací témata v oboru:
Aplikovaná informatika:
■ moderní programovací jazyky (.NET, C#, JAVA, PHP)
■ počítačové sítě - fungování počítačových sítí, jejich
tvorba a správa, CISCO koncept,

■ databázové systémy – návrh, tvorba a správa,
ORACLE standard,

■ řízení podniku v informační společnosti - systémy
CRM, ERP apod.,

■ business a ICT, tvorba a testování software
■ operační systémy platformy Linux a Windows
■ počítačové a internetové právo, ochrana
a bezpečnost dat.
Ve 2. ročníku si posluchač vybírá ze dvou specializací:
■ Management ICT: zaměřeno na řízení projektů
a návrh informačních systémů.
■ Informační technologie: zaměřeno na programování
a správu sítí, databází a systémů.

Klíčová vzdělávací témata v oboru
Manažerská ekonomika:
■ manažerská ekonomika – řízení firemního hospodaření,
■ finanční, nákladové a manažerské účetnictví,
■ controlling - metody zjišťování a odstraňování
nedostatků ve firemních procesech,

■ moderní marketing a komunikace – metody získávání
Společnost HP je výhradním dodavatelem
PC tabletů a zároveň partnerem v oblasti
náboru absolventů do praxe.

www.rb.cz Raiffeisenbank a. s. nabízí
v České republice velké množství bankovních
služeb pro soukromou i podnikovou klientelu.
Poskytuje služby na mnoha pobočkách,
v klientských i hypotečních centrech.

a udržování zákazníků, řízení reklamní komunikace
apod.,
■ podnikání na Internetu - e-shopy, elektronické
bankovnictví apod.
■ procesní a projektový management

Klíčová vzdělávací témata v oboru
Právní specializace:
■ obchodní právo v praxi,
■ živnostenské právo, regulace podnikání,
■ podniková ekonomika, bankovnictví, právo cenných
papírů, mezinárodní obchodní právo,

■ právo sociálního zabezpečení pro podnikatele,
pojišťovací právo,

■ autorské právo, průmyslová práva.
■ základy politologie, ústavní soudnictví, správní
MS IT Academy Program nám poskytuje podporu při výuce informačních
a komunikačních technologií.

Společnost CISCO zaštiťuje výuku
v předmětech o počítačových sítích včetně
mezinárodně uznávané certifikace CCNA.

soudnictví,

■ rozhodovací činnost orgánů veřejné správy,
■ právní vztahy k nemovitostem,
■ pozemkové právo, právo životního prostředí, finanční
hospodaření samosprávných celků.
Posluchač si vybírá ze dvou specializací:
■ Právo v podnikání: zaměřeno na oblast podnikového
práva.
■ Právo ve veřejné správě: zaměřeno na právo v oblasti
státní správy, místní samosprávy a neziskové sféry.

VZDĚLÁNÍ,
PARTNERSTVÍ,
ÚSPĚCH.
Přijímací pohovory:
U přijímacího pohovoru
se zjišťuje:

zájem
o studium
úroveň všeobecné
informovanosti
o problematice vybraného
studijního oboru
■ nezjišťujeme vědomostní
znalosti
■
■

Zahájit studium
můžete bez
přijímacích testů!
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VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ
PSYCHOLOGIE
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u Bc. bakalářské denní,
tříleté
u CŽV– při zaměstnání,
bez pohovorů
Konzultační střediska
v Praze a v Terezíně

Bc.

bakalářské studium

management, mezinárodní ekonomika a právo,
účetnictví, bezpečnostní management

Ing.

navazující magisterské studium

strategický management, finanční management

www.svses.cz
www.ulovsispoluzaka.cz
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Soukromá vysoká škola
ekonomických studií

uManažer ve vzdělávání,
HR manažer (po získání praxe)
uOdborný pracovník
ve veřejné a státní správě
uPoradce a odborný pracovník
sociálních služeb
uSpecialista na obchodní
a interkulturní spolupráci

nejsme
žádní
suchaři

Lindnerova 1, Praha 8
tel.: 284 840 027, 284 841 027
e-mail: info@svses.cz
Dny otevřených dveří:
11. 1. 2012 a 22. 2. 2012

PŘIHLÁŠKY PRŮBĚŽNĚ OD ÚNORA DO ČERVNA 2012
Koleje s příspěvkem

www.vsaps.cz

Vysoká škola aplikované
psychologie, s.r.o.
411 55 Terezín, Náměstí ČSA 85
Tel.: 734 659 112,
E-mail: info@vsaps.cz

• špičkové znalosti
• profesionální přístup a partnerské jednání
• kvalitní studijní programy
• skvělé pracovní uplatnění
• prezenční, kombinovaná a individuální forma studia
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Kam po maturitě:
na vyšší odbornou školu
Kompletní adresář včetně nabízených oborů najdete na www.VyssiOdborneSkoly.com.
Vyšší odborná škola zahradnická
a Střední zahradnická škola Mělník
Výhody
■ Prakticky zaměřené vzdělání
■ Prohloubení specializace
■ Snazší přijímací řízení, někde bez přijímaček
■ Praxe jako součást studia
■ Možnost navázání v bakalářském studiu ve
zkráceném režimu
Nevýhody
■ Nižší prestiž získaného titulu
■ Délka vzdělání se příliš neliší od bakalářského titulu
■ Školné i na veřejných školách

1

Na Polabí 411 
276 01 Mělník
Tel.: 315 623 023-5 
602 232 333
skola@zas-me.cz
www.zas-me.cz

Přijímací řízení:
uzávěrka přihlášek - 31. 5. 2012
přijímací řízení - 21. 6. 2012 (2. kolo 27. 8. 2012)
Kritéria pro přijetí: posouzení prospěchu
v posledním ročníku střední školy a posouzení
uchazečovy motivace ke studiu.

Soutěž MissMaturita.cz
jde do finále

■ 1. ledna zahajuje finále internetové
soutěže MissMaturita.cz.
■ Od 1. 9. se přihlásilo 170 dívek a 16 mužů – adeptů na
titul Mr. Maturant, stránky soutěže už zhlédlo skoro 60.000
návštěvníků a prvních deset soutěžících už nasbíralo přes
8.500 hlasů!
■ Kde: www.MissMaturita.cz, www.facebook.com/missmaturita
■ Kdy: do 31. března 2012
■ Co za to: Dvoutýdenní jazykový pobyt v zahraničí, rok
studia angličtiny zdarma, spolupráce s modelingovou
agenturou, chytré telefony, rok volání zdarma, profesionální fotografie, trendy kabelky nebo jízdenky do atraktivních
destinací.
■ Chcete se přihlásit?
I teď máte šanci! O celkovém výsledku rozhoduje počet
udělených hlasů, přihlaste se co nejdříve.
■ Chcete hlasovat?
Každý týden můžete hlasovat pro své oblíbence.
■ Máme výhody i pro fanoušky
Jako fanoušci soutěže na Facebooku získáváte výhody
– slevy na kurzy a knihy! Navíc si můžete přečíst zprávy
o nově přihlášených, shrnutí vývoje, zajímavé novinky  
a další informace.

1. Kateřina Bodyová
2. Nikola Krátká
3. Lenka Zápecová
3

Denní tříleté a dálkové tříapůlleté studium
Vzdělávací program:
Zahradní a krajinná tvorba
Dny otevřených dveří: 18. 1., 15. 2., 7. 3.,
25. 4., 16. 5. 2012
Uplatnění: státní správa, podnikatelská sféra
(okrasné školkařství, realizace sadových
úprav a jejich údržba), obchod a oborové
poradenství, střední stupeň projektantské
činnosti, školství

2

POLYGLOT

mluvit budou všichni…
Jazyková škola, překlady a tlumočení
nakladatelství

live engli sh

POMATURITNÍ
STUDIUM
PŘÍPRAVA
K MATURITĚ
A K PŘIJÍMACÍM
ZKOUŠKÁM NA VŠ

PRAHA • BRNO • ČESKÉ BUDĚJOVICE
JIHLAVA • PLZEŇ • LIBEREC

www.polyglot.cz
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Vyšší odborná škola oděvního návrhářství
a Střední průmyslová škola oděvní, Praha

Střední škola obchodu, služeb a podnikání
a Vyšší odborná škola
nabízí:
Obory vzdělávání VOŠ
zakončené absolutoriem:

pro absolventy střední školy s maturitou
otvíráme ve školním roce 2012/2013:

umělecký obor

oděvní návrhářství
82 - 41 – N/08
■ tříletá vyšší odborná škola,
pouze denní forma studia
Jablonského 333  
170 00 Praha 7

■ školné 5 000,– Kč ročně
■ studium je ukončeno absolutoriem

Tel.: 266 710 944

■ přihlášky pro studium VOŠ doručit

vosonspso@vosonspso.cz

■ přijímací zkoušky: 14. – 15. červen 2012
■ dny otevřených dveří: středa 18. ledna

s titulem DiS.
do 31. 5. 2012

www.vosonspso.cz

2012, úterý  3. dubna 2012 od 10.- 17. hod

Vyšší odborná škola SOKRATES
®

Kněžskodvorská  33/A
České Budějovice
Tel.: sekretariát  
387 438 677 
studijní oddělení 
387 013 140

(denní forma studia)
■ Ekonomika a management
v podnicích finančních služeb
■ Provozní ekonomika odpadového
hospodářství

sekret@ssvos.cz

Termíny dnů otevřených dveří:
11. 1. 2012 od 8 do 17 hodin,
15. 3. 2012 od 8 do 17 hodin.

www.ssvos.cz

Vyšší odborná škola zdravotnická
a Střední zdravotnická škola, Praha

Poskytuje vzdělání v oboru

Obecně právní činnost.
■ Denní nebo dálkové studium
odkudkoliv z ČR.

Mjr. Nováka 34
700 30 Ostrava
Tel.: 603 365 984 
800 100 570

vos@sokrates.cz
www.sokrates.cz/vos

(denní i dálková forma vzdělávání)
■ Marketing
■ Obchodní podnikání
■ Veřejná správa

■P
 o skončení obdržíte titul DiS.

Alšovo nábřeží 6
110 00  Praha1

■M
 ožnost prominutí přijímací
zkoušky, uznáme již absolvované
zkoušky z předchozích studií,  
individuální studijní plán (ISP).

Tel.: 221 771 105
voszaszs@szspraha1.cz
www.szspraha1.cz

■ Nejlepší absolvent získá auto.

Právo a ekonomie - naše DiSciplína!

3leté - denní vyšší odborné vzdělání
zakončené absolutoriem
■ diplomovaná dentální
hygienistka
■ diplomovaný farmaceutický
asistent
■ diplomovaný zdravotní
laborant
■ diplomovaný oční optik – dálková
forma vzdělání
■ diplomovaný zubní technik
Podmínky přijetí: maturitní zkouška,  
zdravotní způsobilost, kritéria pro přijímací
řízení www.szspraha1.cz
Den otevřených dveří: 11. 1. 2012
od 16:00 hod., 11. 4. 2012 od 16:00 hod.
Přihlášky ke studiu odevzdat: do 31. 5. 2012

Vyšší odborná škola ČSTV, s.r.o.

Zátopkova 2/100 
Praha 6 – Břevnov, 160 17
Tel.: 233 017 351,  
233 017 315
vos.cstv@cstv.cz
www.cstv.cz

Studijní obor
Tříleté prezenční a čtyřleté dálkové  
studium – Management tělesné výchovy
a sportu, zakončené absolutoriem
a titulem DiS. Široká možnost uplatnění  
ve vedení firem, ve všech oblastech  
organizované TV a sportu i v rámci  
soukromého podnikání.

Vyšší odborná škola sociální
a teologická – Dorkas, Olomouc
Vzdělávací program:

Sociální a diakonická práce
Tříleté denní studium připravující k výkonu
profese sociálního pracovníka podle zákona
o sociálních službách.
Blažejské náměstí 9 
772 00 Olomouc
Tel.: 585 208 813
Fax: 585 227 508

Vyšší odborná škola MILLS
nabízí ve školním roce 2012/13
studium v těchto atraktivních
vzdělávacích oborech:

Přijímací řízení probíhá formou individuálního
pohovoru na základě motivačního dopisu.
Možnost žádat o ubytování na studentské
koleji, která je součástí školní budovy.

info@dorkas.cz

Absolventi školy mají možnost  získat
v návazném ročním studiu na Evangelické
teologické fakultě UK bakalářský titul.

www.dorkas.cz

Týden otevřených dveří: 6.- 10. února 2012

•
•
•
•
•

Diplomovaný farmaceutický asistent
Diplomovaný zdravotnický záchranář
Diplomovaný zdravotní laborant
Sociální práce
Předškolní a mimoškolní pedagogika

Vzdělání realizujeme jak v denní, tak i v komkom
binované ( víkendové )formě studia, jedinou podmínkou k přijetí je maturita a zdravotní způsobilost
ke studiu.

Den otevřených dveří: 11. 1. a 15. 3. 2012
tel.: 326 999 342
Náměstí 5. května .č 2,
Čelákovice, 250 88
info@mills.cz

www.mills.cz
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Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická
MEDEA, s.r.o.

Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o.

Máte zájem studovat na moderní škole
s dlouholetou tradicí?
Pak se těšíme právě na Vás!
Uchazeče přijímáme BEZ PŘIJÍMACÍCH
ZKOUŠEK do následujících oborů:
Na Chodovci 2700/54  
141 00 Praha 4
Tel.: 776 756 524 
776 756 526
 
bojarova@skolamedea.cz
www.skolamedea.cz

Absolvent vzdělávacího programu je teoreticky i prakticky připraven pro vykonávání
pracovních pozic a profesí v podnicích všech
právních forem, např. podnikatel, ekonom
firmy, personalista, hlavní účetní, marketingový
specialista, obchodník, asistent, odborný pracovník úřadů státní, veřejné či obecní správy.

Diplomovaná všeobecné sestra
3,5letá denní i kombinovaná forma studia
Michálkovická 1810/181 
710 00 Ostrava  
– Slezská Ostrava

Diplomovaný zdravotnický
záchranář
3letá denní a 3,5letá kombinovaná forma studia
Chcete-li být prospěšní svému okolí, získat
prestižní zaměstnání, titul DiS., studovat
v příjemném prostředí a získat nejen poznatky
z oboru, ale i spoustu zážitků ze zdravotnických
akcí, neváhejte zavolat a informovat se. Stejně
tak naleznete veškeré informace na našich
webových stránkách.

Tel.: 595 228 161 
721 313 090
sekretariat@svosp.cz
www.svosp.cz

Vyšší odborná škola sociální
   
a Střední pedagogická škola Prachatice

Zahradní 249  
383 22 Prachatice
Tel.: 388 312 214 
388 318 896
vosspt@seznam.cz
www.spgspt.cz

VÝTVARNÝ ATELIÉR

Obory: UŽITÁ MALBA, SOCHAŘSKÁ
TVORBA,GRAFICKÁ TVORBA
Přijímací řízení: talentové zkoušky
I. termín: 11. a 12. 6. 2012,
II. termín: 27. 8. 2012
Dřevnická 1788 
760 01 Zlín
Tel.: 577 143 580
info@skolaumeni.cz

a má možnost uplatnění v sociálních  
službách ve veřejnoprávních i soukromoprávních institucích.
Škola disponuje vlastní ubytovací kapacitou.

www.skolaumeni.cz

  

63-41-N/18 Ekonomika a podnikání
se zaměřeními: Finanční řízení podniku
		Daňové poradenství

Hybešova 53  
680 01 Boskovice
Tel.: 511 123 101
Fax: 516 455 083
   
skola@vassboskovice.cz
www.vassboskovice.cz

Den otevřených dveří: 26. 4. 2012, 8 – 16 h.
Po předchozí domluvě kdykoliv.
Přihlášky 1. kolo do 31. 5. 2012, přijímací
řízení bez přijímacích zkoušek - 1. kolo
29. 6. 2012.
Jedno z hlavních kritérií PŘ je průměrný
prospěch jednotlivých ročníků SŠ.

Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního
ruchu, České Budějovice

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

DRAMATICKÝ ATELIÉR

Obor: HUDEBNĚ DRAMATICKÉ UMĚNÍ
Přijímací řízení: talentové zkoušky
I. termín: 10. 6. 2012, II. termín: 26. 8. 2012
Forma: tříleté denní studium
Školné: 20.000,- Kč/ročně
Počet přijímaných: 6-8 studentů
do jednotlivých oborů
Termín uzávěrky přihlášek: 31. 5. 2012

AHOL – Vyšší odborná škola, Ostrava

Vyšší odborné studium - denní forma

63-43-N/13 Finančnictví
a bankovnictví
65-43-N/01 Cestovní ruch
53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná
	sestra

Řízení malého a středního podniku
Forma vzdělávání: denní i dálková, 3 roky
Školné za rok: denní studium – 10 000 Kč
dálkové studium – 13 500 Kč
Po úspěšném absolvování možnost  
navazujícího jednoročního bakalářského  
studia na VŠP Ostrava.

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

Vzdělávací program VOŠ:
SOCIÁLNÍ PRÁCE – denní tříleté studium
zakončené absolutoriem
Přijímací řízení: proběhne bez přijímacích
zkoušek na základě dodaných materiálů
o prospěchu a sociálních aktivitách (blíže
www.spgspt.cz), 
1. kolo – 19. 6. 2012, 2. kolo – 27. 8. 2012
Dny otevřených dveří:
27. 2. 2012 a 26. 3. 2012
Absolvent se stává diplomovaným
specialistou v oboru sociální práce (DiS.)

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická
a Střední škola, Boskovice, Hybešova 53

Vzdělávací program:

Petruškova 4 
700 30 Ostrava – Zábřeh
Tel.: 597 582 678
aholvos@ahol.cz
www.ahol.cz

Vzdělávací programy:
■ Informační technologie
(3/3,5 letý, denní, dálková)
■ Cestovní ruch
(3/3,5 letý, denní, dálková)
■ Finance, účetnictví, finanční
řízení (3/3,5 letý, denní, dálková)
■ MANAGEMENT LIDSKÝCH ZDROJŮ (3/3,5
letý, denní, dálková, v akreditačním řízení)
■ Mezinárodní obchod, přeprava,
zasílatelství (3/3,5 letý, denní, dálková)
■ Sociální pojišťovnictví
(3/3,5 letý, denní, dálková)
Studenti obdrží na konci vzdělávání také  
„DODATEK K DIPLOMU“ s mezinárodní  
platností. Odborná praxe je zajišťována
v tuzemsku i v zahraničí. Všechny vzdělávací
programy jsou bez přijímacích zkoušek.

Střední zdravotnická škola
  a Vyšší odborná škola zdravotnická, Plzeň

Nabízí pro absolventy středních škol
Studijní obor:

nabízí tyto studijní obory
– tříleté denní studium  

CESTOVNÍ RUCH 65-43-N/01

■ Diplomovaná všeobecná sestra
■ Diplomovaný farmaceutický
asistent
■ Diplomovaný nutriční terapeut
■ Diplomovaný zdravotnický
	záchranář
■	Diplomovaný zdravotní
laborant
■ sociální práce

Délka studia: 3 roky (denní a dálkové)
Způsob ukončení: absolutorium
(titul diplomovaný specialista v oboru)
Na denní i dálkové studium přijímáme  
bez přijímacích zkoušek.
Uzávěrka přihlášek:
pro 1. kolo do 31. 5. 2012,  
pro 2. kolo v první části letních prázdnin
Domov mládeže, školní jídelna
Roční školné: 4
 000,– Kč
ve dvou splátkách

Karlovarská 99  
323 21 Plzeň
Tel.: 378 015 111
Fax: 378 015 200
studijní oddělení VOŠZ 
Bc. Lenka Uhlířová
   
uhlirova@zdravka-plzen.cz
www.zdravka-plzen.cz

Přijímací pohovory: 1. kolo 25. – 26. 6. 2012
2. kolo 6. 9. 2012
Den otevřených dveří 24. 4. 2012
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Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA – vyšší odborná škola, spol. s r.o.
Studijní obory:

Rekvalifikační kurzy a semináře:

■ Management sportu
■ Pedagogika volného času a vychovatelství

■ Instruktor fitcentra
■ Sportovní masér
■ Cvičitel zdravotní TV

Forma a délka studia:
denní – 3 roky, dálková – 3,5 roku
Forma ukončení studia, titul: absolutorium, DiS.

Tel.: 286 852 080 
603 286 852

Školné:
23 900,- Kč/ rok (Management sportu - denní) 
18 500,- Kč/ rok (Management sportu - dálkové) 
23 800,- Kč/ rok (Pedagogika volného času  
a vychovatelství - denní)
18 300,- Kč/ rok (Pedagogika volného času  
a vychovatelství - dálkové)

Fax: 286 850 188

Podmínky přijetí: ukončené středoškolské
vzdělání, splnění podmínek přijímacího řízení

info@palestra.cz

Termíny přijímacího řízení: 
16. 3.,18. 5., a 15. 6. 2012 (9-15h)

www.palestra.cz

Dny otevřených dveří: 13. 5., 17. 6. 2012 (9-15h)

Slovačíkova 400/1 
197 00 Praha 9 – Kbely

  Vyšší

a další
Podrobné informace k jednotlivým kurzům
naleznete na www.palestra.cz

odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto
Pro absolventy gymnázií a středních odborných škol nabízíme studium
perspektivního stavebního oboru
36-41-N/03
Inženýrské stavitelství
se specializací na dopravní
nebo vodohospodářské stavby

Komenského 1
566 19 Vysoké Mýto
Tel.: 465 420 314  
skola@stavebniskola.cz    
www.stavebniskola.cz

Studium je ukončeno absolutoriem, absolvent  
získá titul Diplomovaný specialista ( DiS )
a mezinárodní certifikát IES (International Education
Society) pro lepší uplatnění na mezinárodním trhu práce.
Po absolutoriu lze pokračovat ve studiu 3. ročníkem bakalářského studijního programu
na Fakultě stavební Technické univerzity v Ostravě.
Další informace na webových stránkách, telefonicky, případně osobně na adrese školy.

VOŠ obalové techniky Štětí
82-41-N/09 Obalový a grafický design
- 3leté denní vyšší odborné studium
umělecko-průmyslový obor, (grafik designér,
výtvarník v DTP studiu nebo obalový technik)
Kostelní 134  
411 08 Štětí
Tel.: 411 152 000
info@odbornaskola.cz
www.odbornaskola.cz

■ Přijímací zkoušky 22. června 2012
■ Talentová zkouška
+ prezentace vlastních prací

■ Školné 5000 Kč / rok
■ Den otevřených dveří 13. dubna
2012 (12 – 16 hod)

■ Vlastní domov mládeže
1300 Kč/měsíc
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JABOK – Vyšší odborná škola
sociálně pedagogická a teologická, Praha

Svatojánská kolej – Vyšší odborná škola
pedagogická, Svatý Jan pod Skalou

Studijní obor:

Obor: 75-31-N/03 – Předškolní
a mimoškolní pedagogika

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A TEOLOGIE

Salmovská 8
120 00 Praha 2
Tel.: 224 919 498 
224 920 425
jabok@jabok.cz
www.jabok.cz

Absolvent se stává diplomovaným  
specialistou v oboru sociální pedagogika
(DiS.). Může též obdržet bakalářský titul  
v oboru PASTORAČNÍ A SOCIÁLNÍ PRÁCE
zajišťovaném  společně s Evangelickou  
teologickou fakultou UK.  
Denní tříleté studium, výrazně zaměřeno na
praxi v ČR i v zahraničí. Student získá sadu
základních učebnic v ceně 3 000,- Kč na
počátku studia zdarma.
Den otevřených dveří: 8. února 2012
PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK: do 30. dubna 2012
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ: červen a srpen 2012
Škola má vlastní kolej.

Vyšší odborná škola cestovního ruchu
a mezinárodního obchodního styku, Praha

Ortenovo nám. 34
Praha 7 – Holešovice
Tel.: 222 782 007 
603 251 745
 
spsvos@volny.cz
www.voscr.cz

Proč studovat právě na této škole?
Nabízíme Vám mladé progresivní vedení
a perspektivní obory s možností využití
3 cizích jazyků, které se naučíte během
studia. Mezi nimi jsou jazyky, které nevyučuje
žádná škola stejného zaměření. Možnost výběru je z 39 cizích jazyků. Možnost dalšího studia
na VŠ na základě uznaných zkoušek z VOŠ  
ve zkráceném studiu.
■ Možnost individuálního vzdělávacího plánu.
■ Minimální školné.
■ Technické vybavení na špičkové úrovni.
■ Ubytování a stravování je zajištěno.
Dny otevřených dveří: každý den na základě
telefonické či emailové dohody
Přihlášky přijímáme již od ledna!
Přijímací zkoušky se nekonají, pouze pohovor.

  Vyšší odborná škola herecká, s.r.o.

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

HERECTVÍ A MODEROVÁNÍ
Hlavním studijním předmětem je herectví  
a moderování. Tomuto oboru zde vyučují
renomovaní čeští herci a režiséři, například Karel
Kříž, Jaromíra Mílová, Vlasta Žehrová, Jiří Fréhar,
Pavel Khek, Aleš Bergman, Jitka Sedláčková,
Hana Seidlová, Jakub Korčák, Ivana Mikulčíková
nebo David Vejražka.
■ HERECTVÍ S LOUTKOU
Hlavním předmětem je herectví s loutkou ve
všech formách a stylech, které tento obor nabízí. Pedagogy tohoto oboru jsou známí loutkáři,
například Hana Zezulová, Karel Vostárek, Marie
Míková nebo Alica Dubská.
■ PIDIVADLO
Dramaturgie Pidivadla se skládá z absolventských představení studentů a víkendových
představení pohádek pro děti.

Vyšší odborná škola a Střední škola,
    
Varnsdorf, příspěvková organizace

Středisko VOŠ  
Mariánská 1100  
407 47 Varnsdorf
Tel.: 412 315 011 
412 315 022
nagyova@vosvdf.cz 
info@vosvdf.cz
www.vosvdf.cz

OBORY VOŠ – tříleté denní, dálkové
– zakončené absolutoriem s titulem DiS.
68-43-N/04 Veřejnosprávní činnosti
(školné ve výši 2500 Kč/1 rok)
26-47-N/04 Informační technologie
(školné 3000 Kč/1 rok)
26-41-N/04 Výroba, přenos a užití
elektrické energie (školné 3000 Kč/1 rok)
26-47-N/08 Počítačová grafika v technických oborech (školné 3000 Kč/1 rok)
65-43-N/01 Cestovní ruch
(školné 4000 Kč/1 rok)
Ubytování a stravování: součástí školy
Přijímací řízení: 1. kolo - pátek 29. červen 2012
(uzávěrka přihlášek do 31. 5. 2012),
2. kolo - pátek 24. srpen 2012
(uzávěrka přihlášek do 31. 7. 2012).

Svatý Jan pod Skalou 1
266 01, p. Beroun
Tel.: 311 671 308
311 672 461
info@svatojanskakolej.cz
www.svatojanskakolej.cz

Forma: denní a kombinovaná
Délka studia: 3 roky
Školné: denní: 5500Kč, kombinovaná: 7000 Kč
Podání přihlášek: do 15. května
Uplatnění: učitel v MŠ a pedagog volného
času
Během studia je zařazeno 20 týdnů praxe  
a při výuce je kladen důraz na praktické využití
získaných znalostí. Možnost ubytování  
a stravování přímo v budově školy.
Titul Bc.: Studium je zakončeno titulem DiS,
dále je možno ve zkrácené formě pokračovat
bakalářským studiem na Teologické fakulty JČÚ
Dny otevřených dveří: 9. února, 16. března
a 11. dubna 2012 od 8:00 do 15:30.

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální
obory vzdělání:

1. S
 ociální práce
a sociální pedagogika
Forma studia – denní, 3 roky

Evropská 33  
166 23 Praha 6

2. P
 ředškolní
a mimoškolní pedagogika
Forma studia – denní i dálková, 3 roky

Tel.: 233 091 261

Termín přijímacího řízení:
1. kolo: 18. – 22. 6. 2012
2. kolo: září 2012

info@pedevropská.cz

Uzávěrka přihlášek:
1. kolo : 31. 5. 2012
2. kolo : 31. 7. 2012

www.pedevropska.cz

Školné na školní rok činí 3 000,- Kč.

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie
a Střední zdravotnická škola Domažlice
VOŠ – vzdělávací program:
75-32-N/01 Sociální práce
obor vzdělání:  

Sociální práce a sociální pedagogika

Erbenova 184  
34401 Domažlice
Tel.: 379 724 581
Fax: 379 722 346
vos-oa-szs@ekodom.cz
www.oadomazlice.cz

3 letý (denní forma) a 3,5 letý (dálková forma)
akreditovaný obor VOŠ pro uchazeče  
s maturitou
Přijímací řízení: 25. 6. 2012
Přihlášky: zasílejte na adresu školy
do konce května 2012 (s úředně ověřenou
kopii maturitního vysvědčení)
Školné: 3 000,- Kč/rok
Ubytování: po-pá 1 100,- Kč/rok
Den otevřených dveří: 1. 2. 2012 od 8:00
do 17:00 v budově školy v Erbenově ul. 184,
Domažlice

Vyšší odborná škola zdravotnická,
managementu a veřejnosprávních studií, Plzeň
Denní studium:  
■ Diplomovaný zubní technik

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

Denní a dálkové studium:
■ Sociální práce
■ Diplomovaný oční optik
■ Bezpečnost obyvatelstva
■ Management sportovních
aktivit
Přijímací zkoušky: 27. června 2012
Bližší informace na: www.vosplzen.cz
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Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola
Obory studia:
Diplomovaný zdravotnický záchranář – denní forma studia
Diplomovaný zdravotnický záchranář – kombinovaná forma
studia
5. května 51
140 00 Praha 4
Tel.: 244 105 001
Fax: 244 105 043
zdravotnickaskola@centrum.cz 
studijni.oddeleni@centrum.cz
www.zdravotnicka
skola5kvetna.cz

  Vyšší

Diplomovaný nutriční terapeut – denní forma studia
Diplomovaná všeobecná sestra –  denní forma studia –
zažádáno o akreditaci

Tříleté pomaturitní studium je zakončeno absolutoriem.
Den otevřených dveří: 14. 3. 2012 od 15.30 do 17.30 hod.
Školné: 3.000,- Kč/rok ve dvou splátkách.

odborná škola publicistiky
Studujte média praxí v denní
i kombinované formě!

Opatovická 18  
110 00 Praha 1
Tel.: 224 930 037 – studijní  
oddělení, 224 930 851  
– sekretariát školy
studijni@vosp.cz  
vosp@vosp.cz
www.vosp.cz

■ VOŠP nabízí studium autorské žurnalistiky (kultura,
politika, ekonomika, sport, cestování, life style),  
audiovizuálních a digitálních médií (televize, weby,  
rozhlas, rádia), PR a marketingové komunikace  
(business, umění, neziskové organizace).
■ Studium prostřednictvím modulového kreditního
systému (180 ECTS) umožňuje individualizaci studijního 
plánu i přenositelnost kreditů do dalšího studia na  
univerzitě a v zahraničí.
■ Jádrem výuky je praktický výcvik v redakcích
studentských zpravodajských periodik, odborná  
Navštivte naši prezentaci
průprava v audiovizuálních tvůrčích štábech a práce  
na veletrhu Gaudeamus
v kreativních týmech PR a marketingové komunikační  
v Praze ve dnech
agentury.
24. a 25. ledna 2012!
Školné: 28.000 Kč za školní rok
Dny otevřených dveří: min. 1x v měsíci, termíny sledujte na www.vosp.cz

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

Nad Rokoskou 111/7
182 00 Praha 8
Tel.: 284 680 880  
725 196 038 
Fax: 284 681 345
pbvos@pbvos.cz
www.pbvos.cz

OBORY STUDIA (DiS.)
Název oboru
Finanční poradenství
Finanční poradenství
Aplikace výpočetní techniky
Aplikace výpočetní techniky
Cestovní ruch
Cestovní ruch
Personální práce
Personální práce

Délka
3
3
3
3
3
3,5
3
3

Forma
denní
dálková
denní
dálková
denní
dálková
denní
dálková

PB – VOŠ a SŠM, s.r.o. vznikla již v roce 1992 a má již přes 1900 úspěšných absolventů. Partnery školy jsou
AR tour PRAGUE, s.r.o., Česká manažerská asociace, ČSOB, a.s., Česká kapitálová informační agentura,
a.s., EXIM TOURS, a.s., Raiffeisenbank a.s., a řada dalších renomovaných firem, ve kterých naši studenti
vykonávají odbornou praxi.
Nově zrekonstruovaná budova školy včetně nového vybavení se nachází v malebném prostředí Prahy 8, kde je
studentům k dispozici zahrada. Škola je vybavena moderním informačním systémem, čtyřmi učebnami pro výuku
informačních technologií, interaktivní tabulí, čtyřmi dataprojektory, vizualizérem a laboratoří HW. Samozřejmostí
je vybavení jazykových učeben barevnými televizory, zpětnými projektory, videomagnetofony, DVD přehrávači,
videokamerou a řadou dalších učebních pomůcek.
Microsoft software pro studenty oboru Aplikace výpočetní techniky k dispozici zdarma i domů!!!
Dále nabízíme možnost získání titulu Bc. zkrácenou formou (3 semestry) v navazujících programech VŠLG:
Dopravní logistika a Logistika služeb
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Vyšší odborná škola Čáslav
VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

Střední škola zemědělská
a Vyšší odborná škola Chrudim

Studijní obor:

Studijní obor:

Správa ochrany životního prostředí

Výrobní a řídící systémy podniku

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

Zaměření oboru:
ekonomické s profilací Management
a personalistika nebo Účetnictví a finance
podniku
technické s profilací Řízení jakosti
a metrologie nebo Údržba a servis techniky
Forma studia: tříleté denní, tříleté
kombinované studium
Termín podání přihlášek:
31. 5. 2012 (I. kolo), 31. 7. 2012 (II. kolo)
Přijímací řízení formou pohovoru. 
Škola dále poskytuje služby vlastní jídelny,
domova mládeže a školní knihovny.
Den otevřených dveří: středa 28. 3. 2012 od
10:00 do 16:00 hod.

CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc
   

kód oboru viz www.szes.chrudim.cz

Poděbradova 842 
537 60 Chrudim IV
Tel.: 469 620 207  
469 620 363
Fax: 469 620 207
crzemsk@szes.chrudim.cz
Kontakt: p. Hrdinová
www.szes.chrudim.cz

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

Vzdělávací programy:
Charitativní a sociální práce

Nejstarší škola cestovního ruchu v ČR  
od r. 1958. Nabízí vyšší odborné studium
denní formy vdělávání

Sociální a humanitární práce

65-43-N/01 Cestovní ruch

forma studia: denní i dálková, 3 roky
forma studia: denní, 3 roky
Nám. Republiky 3  
779 00 Olomouc
Tel.: 585 209 020 
585 209 025
Fax: 585 209 021
 
skola@caritas-vos.cz
www.caritas-vos.cz

Termín přijímacího řízení:
1. kolo 5.- 7. 6. 2012
2. kolo (dodatečné) 29.- 30. 8. 2012
Uzávěrka přihlášek:
kolo: 30. 4. 2012
kolo: 31. 7. 2012
Oba obory lze souběžně studovat v rámci
vysokoškolského bakalářského studia
na Cyrilometodějské teologické fakultě
Univerzity Palackého v Olomouci,  
více informací na http://www.upol.cz

   
Vyšší odborná škola knihovnických,
informačních a sociálních služeb, Brno

Bezručova 17  
360 00 Karlovy Vary
Tel.: 353 568 131

voskv@volny.cz
www.voskv.cz

Forma studia – denní, dálkové (3 roky)

Forma: denní

INFORMAČNÍ služby
a knihovnictví

Délka studia: 3 roky

Forma studia – denní (3 roky)

Termín přijímacího řízení:
1. kolo: 25. 6. 2012 
2. kolo: 13. 9. 2012 (na uvolněná místa

Fax: 541 211 613

z 1. kola)

oa@oakobrno.cz

Termín odevzdání přihlášek:
1. kolo: 31. 5. 2012 
2. kolo: 31. 8. 2012

www.oakobrno.cz

  Česká lesnická akademie Trutnov
střední škola vyšší odborná škola

Lesnická 9
541 11 Trutnov
Tel.:  499 811 413
Fax: 499 814 114
cla@clatrutnov.cz
www.clatrutnov.cz

Přijímací řízení bez přijímací zkoušky:
22. 6. 2012. Podmínkou přijetí je střední
vzdělání s maturitní zkouškou.  
Dny otevřených dveří průběžně.

Obor: Vodní hospodářství
a ekologie

SOCIÁLNÍ PRÁCE

Tel.: 541 321 338

Výuka: tři cizí jazyky (AJ a NJ úroveň A1,
A2, B1, začátečnická AJ, NJ, FRJ, SPJ nebo
RUJ), široká nabídka odbor. a volitel. předmětů. Praxe 20 týdnů. Uplatnění: podnikatelská a manažerská činnost v cest. ruchu.
Spolupráce s významnými podniky ČR  
v Karlovarském kraji a jinde. Zahraniční
stáže ve Francii a v SRN.

Vyšší odborná škola škola
vodního hospodářství a ekologie

Vzdělávací programy:

Kotlářská 9 
611 53 Brno

Uzávěrka přihlášek: 31. 5. 2012 ■ 31. 7. 2012
Přijímací řízení: 21. 6. 2012 ■ 16. 8. 2012
Forma a délka studia: denní, 3 roky
Počet přijímaných: denní 60
Dálkové studium bude otevřeno v roce
2013/2014.
Obsah přijímacích zkoušek:
test ze základů BIO a CHE ve vztahu k oboru
Možnosti uplatnění: ve státních institucích
ochrany přírody, v CHKO ČR, jako ekologové
větších podniků, při údržbě ŽP, v obnově  
a tvorbě krajiny, v osvětové činnosti.
Ubytování a stravování v sídle školy.
Podrobné informace: www.szes.chrudim.cz

Vyšší odborná škola otevírá tříleté denní
studium obor 41-32-N/01 Lesnictví
■ Studium je určeno uchazečům
s ukončeným maturitním vzdělání
■ Podmínky přijímacího řízení na
www.clatrtunov.cz
■ Délka studia 3 roky; školné 4 000,- Kč
■ Možnost ubytování a stravování ve
vlastním DM
Uplatnění: Vzdělání vytváří vědomostní základ
pro formování odborného lesnicko-ekologického a biologického názoru. Student získává vědomosti o nových směrech v lesním hospodaření a úpravách krajiny. Zároveň je připraven pro
práci v orgánech státní správy na úseku životního prostředí. Je schopen se podílet na environmentální výchově v místě svého působení, a to
se zaměřením na žáky škol i dospělou populaci.

Zátiší 480  
389 01 Vodňany

Termín podání přihlášek:
květen až srpen 2012

Tel.: 383 382 410 –11

Bez přijímacích zkoušek.

Kontakt:  
Bohuslava Jarolímková

Dny otevřených dveří: 19. 5. 2012,
kdykoliv po tel. dohodě

rybarskaskola@srs-vodnany.cz
www.srs-vodnany.cz

Počet přijímaných: 30
Školné: 3 000 Kč

Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola,
Nový Bor, příspěvková organizace

Wolkerova 316
473 01 Nový Bor
Tel.: 487 712 211–3
Fax: 487 712 228
info@glassschool.cz
www.glassschool.cz

Obor vyšší odborné školy:
Tvorba uměleckého skla 82-41-N/017
Tříleté studium denní,
zakončeno absolutoriem, titul DiS.
Školné 2500,- Kč za semestr
Přijímací řízení:
Všichni: test z cizího jazyka (AJ nebo NJ)maturitní úroveň, testovací kresba
- absolventi výtvarných škol: motivační  
pohovor, domácí práce
- absolventi nevýtvarných škol: talentové
zkoušky, motivační pohovor, domácí práce
Termín: 1.kolo 22. 6. 2012, 2.kolo 29. 8. 2012
Podmínka přijetí: maturitní zkouška
Maximální počet přijímaných uchazečů: 30
Dny otevřených dveří: kdykoliv po
telefonické dohodě
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  Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková
škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav

T. G. Masaryka 14 
293 80 Mladá Boleslav
Tel.:  326 718 055
studijni@oamb.cz
www.oamb.cz

Profilové předměty: finanční řízení,
účetnictví, právo, cizí jazyk (A, N).
Denní forma studia je tříletá, dálková
čtyřletá.
Přijímací řízení proběhne ve třech
kolech bez přijímacích zkoušek.
Přijímáme na základě studijních  
výsledků ve 4. a 3. ročníku SŠ.
Termín podání přihlášek pro 1. kolo
je 31. 5. 2012.
Do 1. roč. přijmeme 80 studentů denní  
a 40 studentů dálkové formy.
Roční školné 3000,- Kč.

VOŠ územně-správní a jazyková škola s právem
státní jazykové zkoušky s.r.o.

  Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
elektrotechnická Františka Křižíka, Praha
Vzdělávací program:

26-41-N/02 Silnoproudá
elektrotechnika

Na Příkopě 16
110 00  Praha 1
Tel.:  224 094 459
kancelar@vosaspsekrizik.cz
www.vosaspsekrizik.cz

  VOŠ ekonomická, sociální, zdravotnická, Obchodní akademie,
Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Most
Vyšší odborná škola nabízí
denní a dálkové studium
( 3 roky) a kombinované
studium( 3,5 roku)

nabízí vzdělávací programy
v denní i dálkové formě:

Cyrila Boudy 1444
272 01  Kladno
Tel./fax: 312 683 943   
studijni@voskladno.cz,
sekretariat@voskladno.cz
www.voskladno.cz

■ iNFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
■ Finance a účetnictví
■ Firemní management
■ Veřejná správa
■ Sociální práce
■ management v lázeňství

Den otevřených dveří: 7. února 2012,
13. března 2012 a 3. dubna 2012
Přijímací řízení: 1. kolo přijímacího
řízení se koná 1. června 2012

  Vyšší odborná škola potravinářská, Kroměříž

Štěchovice 1358
767 54 Kroměříž
Kontaktní osoba:   
Mgr. Ing. Michal Pospíšil   
Tel./fax: 573 334 936
   
www.vospaspsm.cz

Bakalářský studijní program:  
■ Chemie a technologie potravin
s profilací: Technologie mléka a mléčných
výrobků
Forma studia: denní i kombinovaná
akreditovaný ve spolupráci s FT UTB Zlín
Přihlášky na FT UTB Zlín, kopie na VOŠP
Kroměříž, informace na www.ft.utb.cz
Program vyššího odborného studia:  
■ Potravinářská technologie
s profilací: Technologie a hygiena potravin,
Analýza potravin, Zpracování mléka
Forma studia: denní i kombinovaná
Délka studia: 3 roky
Roční školné: 3 000 Kč

Střední zdravotnická škola
a Vyšší odborná škola zdravotnická Kolín

■ Sociálně právní činnost (DE, DA)
■ Firemní ekonomika (DE,DA)
Fibichova 2778 
434 01 Most
Tel.:  417 637 477
skola@vos-sosmost.cz
www.vos-sosmost.cz

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

Poplatek: 3 000,- Kč/rok

■ Diplomovaná všeobecná sestra
   (DE, KOMB)

Uchazeči nekonají přijímací zkoušku
Bližší informace na web: 
www.vos-sosmost.cz

Vzdělávací programy ve formě  
denní 3leté a dálkové 4leté:

■ Odhadcovství
■ Projektové řízení

Květnového vítězství 1554 
149 00 Praha 4, Chodov
Tel.:  267 227 563 
602 345 093
ceduk-svos@volny.cz
www: ceduk-svos.cz

Dny otevřených dveří: 5. 1. 2012  
od 10 do 17 hod. a dále kdykoliv  
po telefonické dohodě.
Přijímací řízení: pohovor ke zjištění zájmu
o dané studium
Počet studentů přijímaných
do 1. ročníků ve šk. roce 2012/2013:
15 do každého oboru
Školné: 23 000 – 24 500 Kč/rok
Nabízíme studium v přátelské atmosféře,
s individuálním přístupem ke studentům.

Vyšší odborná škola ekonomická
  a Obchodní akademie, Praha

Diplomovaný
farmaceutický
asistent
Denní tříletá forma, ukončená  
absolutoriem, absolvent získá titul DiS.

■ Právní asistence (DE,DA)

CEDUK - Soukromá VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA
    
spol. s r.o. , Praha

Poskytuje vzdělávání v oboru 

Karoliny Světlé 135
280 50 Kolín 

Studium je určeno maturantům ze
všech typů středních škol.
Uchazeči, kteří získali maturitu na
elektrotechnické střední škole mohou
nastoupit do vyššího ročníku.  
První kolo přijímacího řízení se koná
dne 26. 6. 2012. Absolventi nacházejí
bezproblémové uplatnění ve všech  
firmách, které jsou činné v jakékoli
oblasti elektrotechniky.

Kollárova 5 
186 00  Praha 8 – Karlín

Škola poskytuje ubytování  
(700,-Kč/měsíc)

Tel.:  222 333 311 
222 314 469

Den otevřených dveří: 5. 3. 2012,  
12 – 16 hod. nebo kdykoliv po domluvě

www.
akademie-kollarova.cz

Studium je denní tříleté, zaměřené na
firemní ekonomiku v globál. ekonomickém  
prostředí. Ve 2. a 3. roč. se střídají bloky
teoretické výuky v AJ s praxí ve firmě.
Absolvent tak získá nejen výbornou znalost
cizího jazyka, ale i odbornou praxi a často
i zaměstnání ve stejné firmě, kde v rámci
studia pracovali. Předpokladem přijetí
je maturitní zkouška, dobrá znalost AJ
a úspěšně složené přijímací zkoušky.
Den otevřených dveří: 7. 2. 2012 v 17:00.
Přihlášky: do 31. 5. 2012
Přijímačky: 19. a 20. 6. 2012
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Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová
Obor: LOGISTIKA A MANAGEMENT
Forma: denní 	

Habrmanova 1540 
560 02 Česká Třebová
Tel.: 465 568 111
Fax: 465 568 199
vda@vda.cz
www.vda.cz
Kontaktní osoba :
Ing. Aleš Stránský
ales.stransky@vda.cz

Počet přijímaných: 80

Délka studia: 3 roky

Roční školné: 3000 Kč

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

Obor: SOCIÁLNÍ PRÁCE
Forma: denní 	

Počet přijímaných: 80

Délka studia: 3 roky

Roční školné: 3000 Kč

■ SOCIÁLNÍ PRÁCE - Absolvent je připraven k výkonu profese sociálního pracovníka pro
všechny oblasti sociální práce a poskytování sociálních služeb, které si kladou za cíl pomáhat
lidem při hledání řešení jejich problémů a udržovat nebo zlepšovat jejich sociální postavení  
a vyhlídky ve společnosti.  
Termín přijímacího řízení: I. kolo 21.6. 2012, II. kolo 28.8. 2012
Termín uzávěrky přihlášek: I. kolo 31.5. 2012, II. kolo 24.8. 2012

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická Svitavy
Obor vzdělání: Ekonomika a podnikání
Vzdělávací program: Účetnictví a finanční řízení podniku
■ dlouholetá tradice ekonomického vzdělávání
■ zkušení učitelé a odborníci z praxe
T. G. Masaryka 47
568 02 Svitavy

■ dva světové jazyky, možnost přípravy
    na složení státní zkoušky

Tel.: 461 533 571

■ podíl odborné praxe 20 týdnů za   
    studium

akademie@oa.svitavy.cz

■ ubytování ve vlastním zařízení

www.oa.svitavy.cz

■ podrobnosti na web stránkách školy

   

VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb, Strakonice
Vzdělávací program VOŠ:

Řízení kvality ve strojírenské výrobě a službách 23-41-N/04

Želivského 291  
386 42 Strakonice
Tel: 383 316 101
skola@prumstra.cz
www.prumstra.cz

Počet přijímaných uchazečů: 30 - denní forma vzdělávání
60 - dálková forma vzdělávání
Doba vzdělávání: denní forma - 3 roky
dálková forma - 3,5 roku
■ Poslední půlrok vzdělávání absolvují studenti praxi a vypracovávají absolventskou práci.
■ Vzdělávání je zakončeno absolutoriem složeným z obhajoby absolventské práce, ze zkoušky
z jazyka a zkoušky z odborných předmětů.
■ Po absolvování je možno pokračovat v bakalářském studiu na ZČU s možností některých
úlev podle dosavadních studijních výsledků.
Školné: 3000,-Kč  za rok
Dosažený titul: DiS.
Přihlášky pro školní rok 2012/2013:
1. kolo: 31.5.2012 
2. kolo: 24.8.2012
■ Stravování ve školní jídelně.
■ Možnost ubytování na DM hotelového typu.

70 jazyky a studium v zahraničí

Kam po maturitě:

na jazykové
pomaturitní
studium

Pomaturitní jazykové studium mělo dosud velkou výhodu.
Pokud student zahájil pomaturitní studium do 26 let věku
a to ve stejném roce, kdy vykonal maturitní zkoušku/
absolutorium na konzervatoři a splnil další podmínky (denní
studium po dobu jednoho školního roku, výuka nejméně
4 hodiny denně, 20 hodin týdně, do 18 účastníků ve
třídě), zůstal mu status studenta. Z hlediska zdravotního
pojištění, zachování rodinných přídavků, daňových úlev
a sociálních dávek a studentských slev v dopravě byl tedy
stále považován za studenta. V příštím roce se ovšem
uvažuje o jejich zrušení.

POLYGLOT

mluvit budou všichni…
Jazyková škola, překlady a tlumočení
nakladatelství

POMATURITNÍ
STUDIUM

Podrobný
adresář
jazykových
škol
najdete
na www.
JazykoveSkoly.
com.

PŘÍPRAVA
K MATURITĚ
A K PŘIJÍMACÍM
ZKOUŠKÁM NA VŠ

PRAHA • BRNO • ČESKÉ BUDĚJOVICE
JIHLAVA • PLZEŇ • LIBEREC

www.polyglot.cz

Výhody
■ Intenzivní výuka jednoho nebo více světových jazyků
■ Možnost získání mezinárodně uznávané nebo státní
jazykové zkoušky
■ Někde možnost spojení s nultým ročníkem –
přípravným kurzem k přijímačkám na vysokou školu
■ Možnost přivýdělku
■ Vzhledem k rozsahu a intenzitě kurzu velmi dobrý
poměr cena/výkon
Nevýhody
■ Fakticky ztráta jednoho roku
■ Pokud nejste z velkého města, přičtěte náklady na
dopravu nebo ubytování
■ Cena kurzu v desítkách tisíc
■ Zatím nedořešená možnost zrušení statusu studenta
v roce 2012

certifikát kvality
ISO 9001:2008

Jazyková škola PRESTO
Kam po maturitě?
Do jazykové školy PRESTO!
Jazyková škola PRESTO je jednou
z největších jazykových škol v České
republice. Nabízíme Vám exkluzivní pomaturitní studium anglického, španělského,
německého a francouzského jazyka!
Na Příkopě 31
110 00 Praha 1
Tel.: 225 000 666
skola@presto.cz
www.presto-skola.cz

Čeká Vás:
■ statut studenta po celý školní rok
■ jedinečná příležitost naučit se cizí jazyk
jinak, než Vás to učili ve škole
■ příprava ke složení jazykových zkoušek
■ skvělí lektoři a mezinárodní prostředí
Využijte jedinečné slevy 3.500,- Kč na roční
pomaturitní studium! Slevu obdržíte po
předložení tohoto inzerátu do 30. 6. 2012.

www.glossa.cz

Studium jazyků
v zahraničí

Zakousněte se po
maturitě do cizího
jazyka s EF
Proč zrovna EF?
 jsme mezinárodní – minimum českých studentů ve škole
 jsme ve všech cool světových metropolích
 jsme tu již přes 40 let
 jsme akreditovaní
– pravidelné inspekce kvality výuky
Jaké kurzy organizujeme?
 krátkodobé kurzy v zahraničí
 pomaturitní programy v zahraničí
 příprava na univerzitu nebo
pracovní stáže

Staňte se fanoušky

EF Česká
republika

EF Education First, Vodičkova 26, 110 00 Praha 1
Tel.: 296 333 810 – email: ef.czech@ef.com

www.ef.com

World Leader in Hospitality
Management Education

Studujte hotelový a obchodní management ve Švýcarsku

Studujte hotelový a obchodní management ve Švýcarsku
na školách: SEG, Swiss Education Group
»
»
»
»
»
»
»

Swiss Higher Diploma, titul bakalář - BA (Hons), BBA
Magisterský titul v oboru Management hotelnictví
Studium MBA a MIB
Bakalář v oboru Kulinářské umění na César Ritz
Postgraduální program
Ubytování s plnou penzí v ceně
Placená praxe (internship) ve Švýcarsku nebo kdekoliv ve světě

Pro více informací a osobní schůzku kontaktujte laskavě StudyPoint,
Tom Šafránek.

Zástupce pro Českou republiku:
StudyPoint s.r.o.
Nádražní 56/ 740, 150 00 Praha 5
tom.safranek@studypoint.cz
T. +420 224 934 279
studypoint.cz

ritz.edu

SEG- Swiss Education Group
Av. des Alpes 27
CH-1820 Montreux, Switzerland
zfistonic@swisseducation.com
T. +41 21 965 40 33
swisseducation.com

him.ch

ihtti.com

shms.com
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JŠ JazykoveSkoly.com

SPĚVÁČEK jazyková škola – učebny Můstek, Nám. Míru, Pražského povstání, Anděl a Dejvická
nám. Míru 15,120 00 Praha-Vinohrady
nám. Na Santince 1554/2, 160 00 Praha 6
Tel.: 800 100 620, skola@spevacek.info, www.spevacek.info

Pomaturitní studium ANGLIČTINY a JAPONŠTINY

pro školní rok 2012/2013 se statusem studenta na základě vyhlášky MŠMT.
INTENZIVNÍ VÝUKA, MEZINÁRODNÍ ZKOUŠKY

MODERNÍ UČEBNY U METRA

■ malé studijní skupiny
■ výuka s rodilými mluvčími
■ důraz na přípravu k mezinárodním jazykovým zkouškám
■ záruka složení Cambridge ESOL

■ učebny v pěti lokalitách v blízkosti metra
■ využití multimédií při výuce (DVD, širokoúhlé TV, internet)
■ v každé učebně WIFI zdarma
■ výuka s iPady

DOPROVODNÝ PROGRAM
■ volitelné předměty Matematika na VŠE a ČZU,
Příprava na OSP Scio
■ pro zájemce školní zájezd do Velké Británie (během studia)
■ pro zájemce studijní a pracovní pobyt (po ukončení studia)

FINANCE, SLEVY, SLUŽBY ZDARMA
■ možnost uhrazení školného formou 2 nebo 7 splátek
■ sleva 10 % na učebnice
■ sleva 75 % na libovolný veřejný kurz naší školy
■ stolní voda během vyučování zdarma
■ ISIC karta zdarma
■ vrácení školného při přijetí na VŠ

Garantujeme vám
vysokoškolský přístup!

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

BOHEMIA INSTITUT je členem AIVD
(Asociace institucí vzdělávání dospělých),
zakládajícím členem Rady pro cizojazyčné vzdělávání
a členem Hospodářské komory ČR.

SPECIALISTA NA POMATURITNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
...již 20 let mluvíme... společnou řečí... www.bi.cz
JAZYKOVÉ POMATURITNÍ STUDIUM: ANGLIČTINY, NĚMČINY, FRANCOUZŠTINY ČI ŠPANĚLŠTINY
(jeden jazyk či kombinace s dalším doplňkovým: Aj, Nj, Šj, Fj, Ij, Rj)

JEDNOLETÉ INTENZIVNÍ DENNÍ STUDIUM

■ pro čerstvé maturanty i další zájemce ■ vstupní rozřazovací testy,
všechny pokročilosti ■ možná kombinace s odbornými předměty
(níže uvedené moduly u akreditovaných kvalifikací) ■ statut studenta –
letošní maturanti, finanční dotace – „starší zájemci“ ■ výborní čeští
a zahraniční lektoři – vždy kombinace ■ vyvážená výuka s důrazem
na skutečný jazykový pokrok- gramatika, konverzace, reálie i základy
profesního jazyka

CERTIFIKÁTY,
VÝUKA DLE EVROPSKÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE

■ cílená příprava na státnice a mezinárodní certifikáty – nadprůměrná
úspěšnost našich absolventů ■ ve vyhl. MŠMT, mezinárodní certifikace
studia IES (London) ■ konzultace, předtesty a registrace ke zkouškám
ZDARMA

STUDENTSKÝ SERVIS, DALŠÍ VÝHODY

■ splátky školného bez navýšení ceny i výhodný studentský úvěr ■ zajištění učebnic školou na zálohu – velká finanční úspora ■ kurz literatury,
kurzy přípravy na VŠ, literární soutěže ■ výlety do hor, GB i jinam,
hudební večery a studentské párty ■ studijní pobyty v zahraničí –
kompletní servis ■ ISIC karta, kontakty na ubytování pro mimopražské

SLAVÍME 20 LET – SLAVTE S NÁMI :)

ODBORNÉ AKREDITOVANÉ KVALIFIKACE
MANAGEMENT, OBSLUHA PC

■ 2-3 semestry, prezenční i dálkové ■ akreditace MŠMT, mezinár.
certifikáty IES ■ moduly: právo, psychologie, personalistika, marketing,
finanční trhy, účetnictví,...

VÝUKA V MODERNÍCH UČEBNÁCH BLÍZKO METRA

■ vše „pod jednou střechou“ – kompletně vybavené vzdělávací centrum,
kanceláře i učebny na jedné adrese ■ multimediální vybavení učeben,
internetová studovna, kopírka, občerstvení ■ snadné parkování u objektu

SLEVY PŘI ZÁVAZNÉ REGISTRACI s tímto inzerátem:
NIC NERISKUJETE - školné Vám vracíme při přijetí na VŠ na základě smlouvy!
■d
 o 31. 3. – 6000,-Kč
■d
 o 30. 4. – 5000,-Kč
■d
 o 31. 5. – 4000,-Kč
■d
 o 30. 6. – 3000,-Kč
■d
 o 31. 7. – 2000,-Kč
■d
 o 31. 8. – 1000,-Kč
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Nevíš kam po maturitì?
Výuka angličtiny, němčiny, francouzštiny,
španělštiny, ruštiny a češtiny pro cizince
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•Cam
Exams
Guilds
•City &

Důraz
na výsledek
Docházkové a firemní jazykové kurzy
Příprava a složení jazykových zkoušek
Family club
Kurzy angličtiny pro děti
Pomaturitní jazykové studium

Firemní jazykové kurzy a jazykový audit

Nauè se výbornì cizí jazyk
v jediné škole na støední
a východní Moravì
certifikované ACERT!
Olomouc · Zlín · Pøerov · Prostìjov

Mezinárodně auditovaná
jazyková škola

www.lingua-centrum.cz

www.akcent.cz

ÚsPěCH jE VE TVýCH RUkoU

MEZINÁRODNÍ ZKOUŠKY Z ANGLIČTINY
Výhody jazykových zkoušek City & Guilds
■
■
■
■

Evropský referenční rámec pro jazyky (A1 - C2)
Mezinárodní uznávání a akreditace MŠMT ČR
Uznávání českými univerzitami a zaměstnavateli
Hodnocení nezávislými hodnotiteli v Londýně
■ Písemná a ústní zkouška jsou

oddělené, na sobě nezávislé
zkoušky
■ Zkoušky testují pouze
Vaši úroveň!

Více informací včetně vzorových testů:
www.cityandguilds.cz www.cityandguildsenglish.com
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Aplikovaná informatika
Informační management
Finanční management
Management cestovního ruchu
Sportovní management
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Podej si přihlášku
do 29. února 2012!
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Sociální práce
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UHK

Matematika
Biologie
Fyzika
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Učitelství pro všechny stupně škol
Speciální pedagogika
Vychovatelství
Filologie
a další neučitelské obory
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Archeologie
Archivnictví
Politologie
Sociologie
Filozofie
Historie
Informatika a multimédia
v archivnictví a v archeologii

stu

Vysoká škola
ekonomická
v Praze
www.vse.cz
FAKULTA
FINANCÍ
A ÚČETNICTVÍ

FAKULTA
MEZINÁRODNÍCH
VZTAHŮ

FAKULTA
PODNIKOHOSPODÁŘSKÁ

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY

● Finance
● Účetnictví a finanční řízení podniku
● Bankovnictví a pojišťovnictví
● Zdanění a daňová politika
● Učitelství praktického vyučování
v ekonomickém vzdělávání

● Cestovní ruch a regionální rozvoj
● Manažer obchodu
(kombinované studium)
● Mezinárodní obchod
● Mezinárodní studia – diplomacie
● Podnikání a právo
● Politologie

● Podniková ekonomika
a management
● Arts Management

http://ffu.vse.cz
FAKULTA
INFORMATIKY
A STATISTIKY

http://fmv.vse.cz

http://fph.vse.cz
FAKULTA
MANAGEMENTU
JINDŘICHŮV
HRADEC

NÁRODOHOSPODÁŘSKÁ
FAKULTA

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY

● Informatika
● Multimedia v ekonomické praxi
● Podnikové informační systémy
● Matematické metody v ekonomice
● Sociálně-ekonomická demografie
● Statistika a ekonometrie
● Statistické metody v ekonomii

● Ekonomie
● Národní hospodářství
● Veřejná správa a regionální rozvoj

● Management

http://fis.vse.cz

http://nf.vse.cz

http://fm.vse.cz

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

