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HLÁSÍTE SE NA POSLEDNÍ CHVÍLI?
I bez ohledu na několik předchozích mimořádných let velká
část fakult vysokých škol prodlužuje termín, do kterého musíte poslat přihlášku. Častější
jsou i druhá a další kola přijímacího řízení.
Je to šance pro vás, kteří se rozmýšlíte na poslední chvíli.
Nejste v tom sami, podle našich
průzkumů, i toho, co sami říkají
fakulty, většina maturantů
nechává alespoň některé ze
svých přihlášek doslova na
poslední dny.
Více přihlášek ale za zvážení
stojí - zvýšíte své šance. Nebo si
minimálně necháte otevřené
dveře pro případ, že byste chtěli své rozhodnutí změnit.

U každé školy navíc najdete
několik zajímavostí, které by vás
mohli přesvědčit, že právě ta je
pro vás ta pravá.
Na většinu z vybraných škol
můžete využít pro přijetí Národní srovnávací zkoušky Scio,
které připravujeme, nejčastěji
jako alternativu
k jiným přijímačkám. V takovém
případě je rozhodnutí na vás.
V ukázkových testech si můžete
rovnou vyzkoušet, jak byste asi
dopadli.
Základní přehled o přijímačkách
Scio a jejich nejbližší termíny
najdete hned na následujících
stránkách.

Zvažte si podat ještě

Pokud ještě váháte, kam zamířit, nebo máte na poslední chvíli
pochybnosti o svém výběru,
mohli by vás inspirovat studijní
možnosti v tomto vydání magazínu, které jsme pro vás vybrali.

přihlášku na školy,
o kterých jste
neuvažovali

Podle čeho si uchazeči vybírají VŠ?

Jak důležité je pro vás dostat se na vybranou VŠ?

Odpovědi účastníků Národních srovnávacích zkoušek

Odpovědi účastníků Národních srovnávacích zkoušek

1% 4%

13,3 %
19 %
10,5 %

25 %

45,5 %

51 %

30,7 %

Nedůležité

Budoucí uplatnění a výše příjmu

Ne moc důležité

Kvalita výuky a vysoké školy

Docela důležité

Přátelé a studentský život

Velmi důležité

Lehká škola nebo levné studium

Extrémně důležité
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POROVNEJTE SE S ÚČASTNÍKY LOŇSKÝCH PŘIJÍMAČEK

TEST OBECNÝCH STUDIJNÍCH PŘEDPOKLADŮ
Test Obecných studijních předpokladů v rámci Národních srovnávacích zkoušek testuje základní dovednosti a schopnosti pro úspěšné vysokoškolské studium. Nejde o test středoškolských znalostí, při řešení úloh vycházíte pouze z informací v zadání. Test je proto
spravedlivější – jeho výsledek nezáleží na tom, na jak kvalitní střední škole kdo studoval. Důležitou roli hraje i omezený čas na řešení.
K jeho výsledku přihlíží desítky fakult vysokých škol napříč různými obory studia. Test, který najdete níže je z loňských přijímaček a
zahrnuje všechny typy úloh, se kterými se v něm můžete setkat. Řešení by vám nemělo zabrat více než cca 20 minut.

V následujících krátkých textech jsou prázdná místa, která značí,
že ve větě bylo něco vynecháno. Vyberte z nabízených možností
dvojici nebo trojici slov, která se významově a stylisticky nejlépe
hodí do příslušného textu jako celku.

1.
Obavy z toho, že Evropskou komisí zaváděná regulace ______
technologický rozvoj a Evropu v dlouhodobém horizontu proti
zbytku světa ______, nelze jen tak smést ze stolu.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

zbrzdí – znevýhodní
zintenzivní – diskvaliﬁkuje
urychlí – zničí
ovlivní – upřednostní
podmíní – promění

4.
DETEKTIVKA : ______ = ______ : BOTNÍK
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

kniha – dřevo
zločin – krabice
pachatel – truhlář
knihovna – tenisky
motiv – bačkory

V každé z následujících úloh vyberte z nabízených možností A až
E ten výraz, který se v kontextu uvedené věty nejvíce blíží
významu podtrženého výrazu (synonymum). Z možností F až J
pak vyberte ten výraz, který se v kontextu uvedené věty nejvíce
blíží opačnému významu podtrženého výrazu (antonymum).
Pozor, v úlohách jde často o odlišení velmi jemných rozdílů.

2.
V rámci ______ opatření byly z důvodu přemnožení medvědů u
škol a školek ______ provizorní ploty, ke zvýšení bezpečnosti
obyvatel byly ______ vojenské hlídky.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

mimořádných – namontovány – povolány
nezbytných – zbořeny – shromážděny
preventivních – vystavěny – dodány
bezpečnostních – nalakovány – aktivovány
řadových – umístěny – dohodnuty

Vyberte z dvojic výrazů nabízených v odpovědích tu, po jejímž
doplnění na vynechaná místa v zadání bude významový vztah
mezi výrazy vpravo od rovnítka nejpodobnější významovému
vztahu mezi výrazy vlevo od rovnítka.

3.
VÝŠIVKA : ______ = ______ : TAH
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

jehla – štětec
steh – obraz
ubrus – skica
ozdoba – plátno
nit – šachovnice

5.
Průběh schůze byl významně ovlivněn zjitřenými emocemi
většiny účastníků.
synonymum:
(A)
rozbouřenými
(B)
nekontrolovatelnými
(C)
vyjadřovanými
(D)
negativními
(E)
ničivými
antonymum:
(F)
utajovanými
(G)
utišenými
(H)
zvládnutelnými
(I)
kladnými
(J)
projevenými
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6.

8.

Od člověka jeho charakteru jsme nemohli očekávat nic jiného
než bezobsažné fráze.
synonymum:
(A)
plané
(B)
ustálené
(C)
znepokojivé
(D)
vyprazdňující se
(E)
klamavé
antonymum:
(F)
spravedlivé
(G)
úslužné
(H)
zajímavé
(I)
hlubokomyslné
(J)
plné

Zákon, podle něhož se má církvím vrátit majetek ukradený komunisty,
obsahuje „zadní vrátka“, kvůli kterým by se církvím část původně jejich
majetku nevrátila. V důsledku toho církve podaly stovky žalob, jimiž se
domáhají majetku, který restituční zákon umožňuje nevrátit. Jde o
pozemky, budovy, ale třeba i obrazy nebo sochy, které stát převáděl na
kraje či obce nebo prodával ﬁrmám i soukromníkům předtím, než se
rozjely církevní restituce. Mnohdy navzdory tomu, že majetek měl být
podle takzvaného blokačního paragrafu z roku 1991 připravený na
budoucí vrácení církvím. Ty nyní chtějí, aby soudy takové porevoluční
přesuny majetku přezkoumaly. Jedná se o sporný majetek ve společném
vlastnictví státu a církví. Katolická církev je na rozdíl od ostatních církví
mírnější a žádá jen věci, které stát převedl nebo prodal až po roce 2006,
za ostatní požaduje ﬁnanční náhradu.

Která z následujících částí uvedeného textu není v souladu s
jeho celkovým vyzněním?
(A)

V každém z následujících textů je právě jedna část, která do něj
svým vyzněním nezapadá. Zvolte možnost, která obsahuje
právě tu část textu, jež není v souladu s jeho celkovým
vyzněním.

Zákon, podle něhož se má církvím vrátit majetek
ukradený komunisty, obsahuje „zadní vrátka“, kvůli
kterým by se církvím část původně jejich majetku
nevrátila.
Mnohdy navzdory tomu, že majetek měl být podle
takzvaného blokačního paragrafu z roku 1991
připravený na budoucí vrácení církvím.
Ty nyní chtějí, aby soudy takové porevoluční přesuny
přezkoumaly.
Jedná se o sporný majetek ve společném vlastnictví
státu a církví.
Katolická církev je na rozdíl od ostatních církví mírnější
a žádá jen věci, které stát převedl nebo prodal až po
roce 2006, za ostatní požaduje ﬁnanční náhradu.

(B)

(C)

7.

(D)
(E)

Nelegální obchod s drogami, včetně marihuany a hašiše, vydělává
organizovanému zločinu miliardy eur ročně. Účinnou zbraní proti tomuto
nelegálnímu obchodu nemůže být dekriminalizace, nebo dokonce
legalizace marihuany. Dnes se zdá nepředstavitelné, že přijdete do
Tesca, koupíte si „balíček trávy“ a pak se někde v parku v pohodě zhulíte.
Ale to je světový trend, jehož smysluplnost obhajují lékaři i kriminalisté.
Dlouhodobě hluboce zažité přesvědčení o nutnosti kriminalizace držitelů
drog končí. Nerepresivní systém povede při potírání organizovaného
zločinu k většímu úspěchu než „boj proti drogám“, o nějž se OSN marně
pokoušela dlouhá léta.

Která z následujících částí uvedeného textu není v souladu s
jeho celkovým vyzněním?
(A)

(B)

(C)
(D)
(E)

Účinnou zbraní proti tomuto nelegálnímu obchodu
nemůže být dekriminalizace, nebo dokonce legalizace
marihuany.
Dnes se zdá nepředstavitelné, že přijdete do Tesca,
koupíte si „balíček trávy“ a pak se někde v parku v
pohodě zhulíte.
Ale to je světový trend, jehož smysluplnost obhajují
lékaři i kriminalisté.
Dlouhodobě hluboce zažité přesvědčení o nutnosti
kriminalizace držitelů drog končí.
Nerepresivní systém povede při potírání
organizovaného zločinu k většímu úspěchu než „boj
proti drogám“, o nějž se OSN marně pokoušela dlouhá
léta.

Následující úlohu řešte pouze na základě informací uvedených
v textu či z něho vyplývajících.

9.
Tyndallův jev je difuzní rozptyl světla vznikající, pokud paprsek
prochází prostředím málo absorbujícím mikroskopické
částečky. Ty odklánějí procházející světlo, čímž se procházející
paprsky stávají viditelnými v podobě kužele.
Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Nízká absorpce mikroskopických částeček je
důsledkem rozptylu světla.
V přítomnosti mikroskopických částeček vždy dochází
k rozptylu světla.
Světelné paprsky mohou být viditelné výhradně v
podobě kužele.
K Tyndallově jevu dochází díky odklonu procházejících
paprsků světla.
Za normálních okolností světelné paprsky nemohou
být viditelné.

6

V následujících úlohách porovnejte výrazy vlevo a vpravo a
vyberte odpověď. Informace týkající se jednoho nebo obou
výrazů jsou uvedeny nad oběma výrazy. Není-li uvedeno jinak,
jsou všechna použitá čísla reálná a zapsaná v desítkové
soustavě.

Následující úlohy se skládají z otázky a dvou tvrzení, označených
jako (1) a (2), která obsahují určité informace. Úloha může
obsahovat i úvodní informace. S využitím všech těchto informací,
znalostí matematiky a objektivních známých faktů rozhodněte,
zda jsou dané informace dostačující pro určení jednoznačné
odpovědi na otázku v zadání.

10.
Obývací pokoj tvaru obdélníka je o polovinu delší, ale o
polovinu užší než ložnice tvaru čtverce.

12.
Je trojúhelník ABC rovnostranný?

velikost podlahové
plochy obývacího pokoje

(A)
(B)
(C)
(D)

velikost podlahové
plochy ložnice

Hodnota vlevo je větší než hodnota vpravo.
Hodnota vpravo je větší než hodnota vlevo.
Hodnota vpravo je stejná jako hodnota vlevo.
Nelze jednoznačně určit, která hodnota je větší.

Platí, že součet obsahů trojúhelníků AKL, BLM, CMN a DNK je
polovinou obsahu čtverce ABCD?
(1) Délka strany AB je 6 cm.
(2) Poloměr kružnice opsané trojúhelníku ABC je 12 cm.
(A)
(B)

11.

(C)
(D)
(E)

nejmenší kladné celé číslo
dělitelné každým z čísel 12, 7, 6

(A)
(B)
(C)
(D)

Tvrzení (1) samotné je dostačující, ale tvrzení (2)
samotné není dostačující.
Tvrzení (2) samotné je dostačující, ale tvrzení (1)
samotné není dostačující.
Obě tvrzení dohromady jsou dostačující, ale ani jedno
tvrzení samotné není dostačující.
Každé tvrzení samotné je dostačující.
Tvrzení (1) a (2) dohromady nejsou dostačující.

nejmenší kladné celé číslo
dělitelné každým z čísel 11, 6, 5

Hodnota vlevo je větší než hodnota vpravo.
Hodnota vpravo je větší než hodnota vlevo.
Hodnota vpravo je stejná jako hodnota vlevo.
Nelze jednoznačně určit, která hodnota je větší.

13.
Slávek měl u sebe určitý obnos peněz. Koupil si košili a poté
tričko, obojí za stejnou cenu, a zbylo mu 100 korun. Nic jiného si
nekoupil. Kolik korun stálo tričko?
(1) Košile stála čtvrtinu toho, co měl Slávek u sebe před její
koupí.
(2) Před koupí košile a trička měl Slávek u sebe 200 korun.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Tvrzení (1) samotné je dostačující, ale tvrzení (2)
samotné není dostačující.
Tvrzení (2) samotné je dostačující, ale tvrzení (1)
samotné není dostačující.
Obě tvrzení dohromady jsou dostačující, ale ani jedno
tvrzení samotné není dostačující.
Každé tvrzení samotné je dostačující.
Tvrzení (1) a (2) dohromady nejsou dostačující.
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Každá z následujících úloh je založena na textu a na souboru
podmínek. Rozlišujte, které podmínky se týkají celé série úloh a
které podmínky jsou uvedeny pouze pro jednu jedinou úlohu. U
některých úloh může být užitečné pomoci si hrubým náčrtkem.

Text k úlohám 14 až 16
Na univerzitě se v rámci programu Erasmus sešlo pět studentů z
různých zemí (Česká republika, Itálie, Německo, Švýcarsko,
Nizozemsko). Každý ze studentů studuje jiný obor (ekonomie,
pedagogika, biologie, mezinárodní obchod, zahraniční politika) a
věnuje se některému ze sportů (dva studenti hrají hokej, dva hrají
tenis, jeden jezdí na kole).
Víme, že:
ź Student z České republiky nestuduje pedagogiku a nehraje hokej.
ź Studenti ze Švýcarska a Nizozemska se věnují stejnému sportu.
ź Ten, kdo studuje ekonomii, zároveň hraje tenis.
ź Student z Německa jezdí na kole.
ź Student ze Švýcarska nestuduje ani pedagogiku, ani biologii.

14.
Celkem u kolika studentů lze jednoznačně určit, který obor
studují?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

u žádného studenta
u dvou studentů
u tří studentů
u čtyř studentů
u všech pěti studentů

17.
Müsli směs je namíchána z vloček, mandlí a brusinek. Poměr
hmotností těchto složek (v uvedeném pořadí) je 4 : 1 : 2. Jeden
kilogram vloček stojí 35 Kč, mandlí 300 Kč a brusinek 200 Kč.
Suroviny za celkem kolik Kč obsahuje 1 kilogram müsli směsi?
(A)
(B)
(C)
(D)

za 76 Kč
za 120 Kč
za 178 Kč
za 535 Kč

18.
Lenčina dovolená stála o 3 000 Kč více než Tánina dovolená.
Tánina dovolená stála pět šestin ceny Lenčiny dovolené.
Mášina dovolená stála stejně jako Lenčina a Tánina dovolená
dohromady. Kolik Kč stála Mášina dovolená?
(A)
(B)
(C)
(D)

15 000 Kč
18 000 Kč
26 000 Kč
33 000 Kč

Vyhodnocení
Správné odpovědi: 1-A, 2-A, 3-B, 4-D, 5-[A,G], 6-[A,I],
7-A, 8-D, 9-D, 10-B, 11-B, 12-C, 13-D, 14-B, 15-D, 16-A,
17-D, 18-D

15.
Která z následujících informací by umožnila jednoznačně určit,
který obor studuje student z Nizozemska?

body

percentil

18

100

16

95

14

89

12

80

10

67

9

50

8

33

16.

6

20

4

11

Které z následujících tvrzení určitě platí?

2

5

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

0

0

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Student z Německa studuje pedagogiku.
Hokej hrají studenti, kteří studují mezinárodní obchod
a zahraniční politiku.
Tenis hrají studenti, kteří studují mezinárodní obchod
a biologii.
Hokej hrají studenti, kteří studují mezinárodní obchod
a biologii.
Ekonomii nestuduje ani jeden ze studentů z
Nizozemska a Švýcarska.

Student z Itálie se věnuje hokeji.
Student ze Švýcarska se věnuje tenisu.
Student ze Švýcarska studuje ekonomii.
Student z Nizozemska se věnuje hokeji.
Student z České republiky může studovat kterýkoli
obor.

Za každou správnou
odpověď si přičtěte jeden
bod, za každou špatnou si
čtvrtinu bodu odečtěte.
Pokud jste neodpověděli,
body nepřičítejte ani
neodečítejte.
Percentil 50 by měl
znamenat průměrný
výsledek dosahovaný
uchazeči.

Percentil 50 znamená,
že jste lepší než polovina
všech ostatních
uchazečů
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Jak to vidí ostatní?
Možná vás zajímá, jak vnímají výběr vysoké školy ostatní uchazeči o vysokou školu. Následující
statistiky vám mohou napovědět. Vycházejí z dotazníků u přijímaček Scia, dat Ministertva školství
a dlouhodobé studie provedené na uchazečích po 8 letech.

Výběr a očekávání, které uchazeči mají

Víte už, co budete po škole dělat?

Myslíte si, že budete často měnit zaměstnání?

5%

10 %

ano

13 %

ano

28 %
21 %

1%

spíše ano

spíše ano

spíše ne

spíše ne

ne

ne

76 %

46 %

Co bude pro vás bude po dokončení vysoké školy nejdůležitější ?

100 %
jiné
85 %
dále se vzdělávat
věnovat se tomu, co mě baví

50 %

založit rodinu
25 %

získat zkušenosti v zahraničí
získat dobře placené místo

0%
2013

2015

2017

2019

Meziroční srovnání odpovědí v dotazníku Scio
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Studium a situace po dokončení VŠ
Přesně po 8 letech od přijímaček jsme se zeptali na jejich studium i životní situaci. Níže je několik vybraných otázek, doplněných
statistikou o studijní neúspěšnosti, která je v Česku stále přetrvávajícím problémem, i když se s ní většina vysokých škol snaží bojovat.

Cítíte se v práci užiteční?

Jste spokojeni se svým pracovním životem?

3%
6%

ano

ano

11 %

30 %

1%

spíše ano

spíše ano
52 %

spíše ne

spíše ne

35 %

ne

ne
50 %

Jak velká část uchazečů úspěšně dokončí studium
na vysoké škole

Jak byste popsali vývoj své motivace během
studia bakalářského stupně na VŠ?

80 %
24,3 %

70 %
15,5 %

60 %
50 %

rostoucí

40 %

stabilní

30 %

kolísavou

20 %

klesající

30,2 %
30,1 %

Bakalářské
studium

Magisterské
studium

Navazující Mgr.
studium

MŠMT, Data o studijní neúspěšnosti na VŠ

Hlavní důvody zanechání bakalářského studia na vysoké škole
25 %

25,7 %

20 %
21,9 %
15 %
15,8 %
13,4 %

10 %

13,9 %
9,4 %

5%
0%
ztráta zájmu
o obor

pracovní
důvody

náročnost
studia

rodinné
důvody

kvalita
výuky

ostatní
Scio, Longitudiální studie zaměřená na absolventy
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Přijímačky Scio
Národní srovnávací zkoušky si zkusilo už více než 13 tisíc zchazečů
VÍCE NEŽ 13 TISÍC
UCHAZEČŮ SE UŽ
V LETOŠNÍM ROCE
PŘIHLÁSILO
K NÁRODNÍM
SROVNÁVACÍM
ZKOUŠKÁM NA VŠ.
3 TERMÍNY UŽ
PROBĚHLY
V PREZENČNÍ A
ONLINE PODOBĚ.

Národní srovnávací zkoušky
letos nahrazují nebo doplňují
přijímačky navíce než 70
vysokých škol v České republice i na Slovensku. Jejich přehled najdete vždy u každého
oborového zaměření napříč
celým tímto vydáním magazínu. Pokud je mezi fakultami
VŠ i některá, která by vás zaujala, a ještě jste u zkoušek
nebyli, zvažte se přihlásit
k některému z blížících se termínů. Otevřete si tím možnost výsledek vylepšit, kdyby
se vám napoprvé zkouška
nepovedlo třeba jen vinou
nervozity.
Na řadě škol se zase můžete
teprve podle toho jak dopadnete rozhodnout, jestli výsledek uplatníte (to jsou školy,
které mají zkoušky Scio jako
alternativu nebo boniﬁkaci
k vlastním přijímačkám). Pozdější termíny se vám také
mohou krýt s maturitou
a k té půjdete s větším klidem
pokud už budete vědět, že přijetí na VŠ máte jisté. Poslední
termín zkoušek pak polovina
škol v přijímacím řízení neu-

znává, protože uzavírají přijímací řízení už před ním.
Nezávisle na přihlášce na VŠ
Věděli jste, že můžete ke
zkouškám přijít ještě předtím,
než v podáte přihlášku na
samotnou vysokou školu?
S tím, jak školy často posunují
uzávěrky nebo vypisují druhá
kola tak máte velkou šanci, že
se sami budete moct rozhodnout, kde výsledek uplatníte pro přijetí.
Před podáním přihlášky je
dobré si zkontrolovat, jaké termíny jednotlivé fakulty uznávají. Ne všechny fakulty totiž
uznávají všech šest termínů
Národních srovnávacích zkoušek, protože uzavírají své přijímací řízení dříve.
Výsledek si můžete opravit
Jste nervózní ze zkoušek?
Bojíte se, že budete mít
okno? Máte strach, že vám
jeden test zkazí přijetí na
vysokou školu? U Národních
srovnávacích zkoušek se toho
bát nemusíte. Máte totiž možnost test skládat, kolikrát

chcete v jakémkoli termínu.
Bude se vám počítat jen ten
nejlepší výsledek. Mimochodem, tahle možnost má svůj
význam - cílem zkoušky je co
nejlépe posoudit vaše schopnosti a předpoklady ke studiu
- odstranění vlivu náhody
nebo nervozity na váš výsledek k tomu přispívá.
Je jen na vás jestli přijdete
na jeden nebo více termínů.
Rozhodnout se můžete v průběhu roku podle toho, jak se
vám zkouška povede. Je ale
dobrý nápad přijít co nejdříve, abyste si případně výsledek mohli opravit anebo
vylepšit, když s ním nebudete
dostatečně spokojeni.
Výsledkem zkoušek je percentil, číslo od 1 do 100, které
procentuálně vyjadřuje počet
účastníků, které jste předstihli. Výše percentilu, podle
kterého školy přijímají, se
fakulta od fakulty liší. Někde
stačí 30, na školách s největším převisem počtu uchazečů můžete potřebovat až 90.
Pokud budete chtít, váš nejlepší dosažený výsledek se
pak automaticky odešle vysoké škole, na kterou se hlásíte.

Téměř 40 % uchazečů
uchazečů si
v letošním roce zkusilo
přijímačky v online podobě
zkoušek.
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Jak na to
1. Podívejte se, na kterých
školách vám NSZ pomohou.
Na následujících stránkách
najdete seznam fakult, na
kterých vám pomohou
Národní srovnávací zkoušky.
Na webu Scio najdete konkrétní požadavky každé
fakulty a které předměty
vyžadují, abyste u zkoušek
absolvovali.
2. Registrujte se co nejdříve
Nejlépe uděláte, když se
registrujete a přijdete co
nejdříve. Když totiž nebudete
spokojeni s výsledkem, můžete se přihlásit na některý
z dalších vypsaných termínů.
Už cca týden po zkoušce
budete vědět výsledek,
takže budete mít dost času
případně se přihlásit na
další termíny. Na registrační
poplatek můžete využít sociální slevu a řada fakult na
něj poskytuje poukaz.
3. Připravte se
Nejčastěji vyžadovanou
zkouškou fakultami jsou
Obecné studijní předpoklady. Ty zkouší vaše obecné
schopnosti a dovednosti a
ne naučené znalosti. Ostatní
znalostní testy zase ověřují
nejdůležitější poznatky středoškolské látky. Žádných chytáků ani učení se otázek
nazpaměť se nebojte.

Termíny zkoušek
11. prosince 2021
Předměty: OSP, ZSV

4. února 2022
Předměty: OSP, MAT, ZSV

5. března 2022
Předměty: OSP, MAT, ZSV, AJ

2. dubna 2022
Předměty: OSP, MAT, ZSV, Bi, Ch, AJ, NJ, ŠJ

30. dubna 2022
Předměty: OSP, MAT, ZSV, Bi, Ch, AJ, NJ, ŠJ

OSP - test Obecných studijních předpokladů,
ZSV - test Základů společenských věd,
MAT - test Matematiky,
Bi - test Biologie,
Ch - test Chemie,
jazyky - Angličtina,
Němčina nebo Španělština

21. května 2022
Předměty: OSP, ZSV, Bi, Ch
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Prijímačky na VŠ on-line
VE VŠECH TERMÍNECH NÁRODNÍCH SROVNÁVACÍCH ZKOUŠEK SI NYNÍ MŮŽETE VYBRAT KROMĚ
STANDARDNÍ PREZENČNÍ FORMY I ONLINE ZKOUŠKU, KTEROU BUDETE ŘEŠIT Z DOMOVA SE
VZDÁLENÝM DOHLEDEM.

Co on-line zkouška Scio
vlastně je?
Online zkoušku budete řešit
z pohodlí svého domova na
svém počítači, ve stejný čas,
jako všichni ostatní uchazeči.
Stejná bude i délka a náročnost testu.
Aby byla účast co nejvíce
férová, aby byly obě varianty
srovnatelné a aby nebylo
možné při zkoušce podvádět,
je možné zvolit vlastně jen
jednu možnou variantu průběhu testování – zkoušku se
vzdáleným dohledem
(”proctoringem”).
Vzdálený dohled
Dát uchazečům on-line test
je snadné, to umí kdokoli.
Vzdálený dohled však znamená, alespoň v případě přijímaček Scio, že tisíce ucha-

zečů vyplňují test ve stejnou
dobu zároveň a nahrávají
průběh své zkoušky pomocí
webové kamery a mikrofonu.
Záznam je v reálném čase
(nebo v případě výpadku připojení zpětně se zpožděním)
nahráván na servery Scio.
Pomocí umělé inteligence je
vyhodnoceno, zda účastník
třeba neotevřel jinou webovou stránku nebo zda se v
místnosti neobjevil někdo jiný,
kdo by mohl při zkoušce napovídat. Každý takový případ je
pak jednotlivě posouzen organizátory ve Scio a rozhoduje
se o platnosti zkoušky.
Záznamy jsou uloženy na
zabezpečených serverech
Scio a hned jak je to možné po zpracování zkoušek - jsou
smazány.

Jak probíhají přijímačky Scio online?

Proč si vybrat online zkoušku?
Nemusíte nikam jezdit, test vyplníte z pohodlí
domova a odpadne vám část stresu. Výsledek je
plně srovnatelný s prezenční formou. A pokud se
zúčastníte online i prezenční zkoušky, započítá se
vám jen lepší výsledek, nezávisle na formě.

Na co si dát pozor
Aby mohl být výsledek srovnatelný, platí při
online zkoušce poměrně striktní pravidla: Pokud
například budet mít v dosahu pomůcky,
nepořídíte záznam celé místnosti nebo vám
v průběhu zazvoní mobil, nebude váš výsledek
z daného termínu automaticky uznán.

Úplně stejně jako u prezenční

Proběhne tzv. „onboarding”.

V den zkoušky se přihlásíte

Pokud zkouška proběhla

zkoušky dostanete cca týden

Vyzkoušíte si, jak test

do testu. Na začátku budete

nesporně podle pravidel, její

před termínem pozvánku.

probíhá, jestli máte vše co je

vyzváni, abyste webovou

výsledek bude standardně

Jen místo adresy zkoušky

technicky potřebné,

kamerou nasnímali místnost,

vyhodnocen a porovnán

najdete odkaz pro přihlášení

a naskenujete doklad

kde se zkoušky zúčastníte

s ostatními uchazeči,

do online testování.

totožnosti, aby bylo

(může to být samozřejmě

nezávislé na tom, v jaké

nesporné, kdo se přijímaček

kdekoliv, ale je důležité,

podobě test absolvovali. Do

zúčastní.

abyste v průběhu byli sami -

dvou týdnů pak budete mít

řešili zkoušku nerušeně).

deﬁnitivní výsledek.
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EKONOMIE A MANAGEMENT

Na ekonomické obory
chodí často ti, kteří se
rozhodují později, nebo
mají s výběrem oboru
problém. To samo o sobě
není špatně. Vysoká škole
je dnes víc než kdy jindy
o univerzální přípravě
a co nejširším přehledu.
V době, kdy se požadavky
pracovního trhu zásadně
mění a nikdo neví, co bude
za 10 let, se rozhodně
nemusíte cítit špatně,
pokud váháte, do které
oblasti se pustit.
V České
si
Co
pro republice
vás bude
můžete
vybírat
z
více
hned po dokončení
než
200 otevíraných
vysoké
školy
bakalářských
oborů se
nejdůležitější?
zaměřením na ekonomii
nebo management.

Přihlášení uchazeči na ekonomické obory
42.038

41.806

40 tis.
35 tis.
30 tis.

28.342

25 tis.

21.170

20 tis.
15 tis.
2009

2012

2015

2018

MŠMT, databáze Uchazeč

Ekonomické obory nabízí
neuvěřitelné množství
různých zaměření a ať už
vás lákají obory, kde
uplatníte schopnost
rozhodování a vedení lidí
(manažerské), komunikaci
slovní i písemnou (PR,
marketing) nebo jste
spíše na čísla ekonometrie
a statistika), rozhodně si
najdete to své. Stejně tak
klesající počet uchazečů
o ekonomii rozhodně
neznamená, že by nějak
výrazně klesala poptávka
po absolventech. Natož
kvalita ekonomických
fakult, i když se to mnohdy
mezi žáky traduje.
Ekonomicky zaměřené
obory patří na mnoha
fakultách mezi ty

nejprestižnější. Pozor si
jen dejte, než začnete při
jejich studiu pracovat, je
to celkem častý případ
a dokonce i důvod, proč
část posluchačů
nedostuduje, i když na
absolvování školy mají.
Ke studiu ekonomických
oborů se v minulém roce
hlásilo téměř 50 tisíc lidí,
většina byla přijata (ale to
už dnes platí o většině
oborů mimo právo
a lékařství). Ekonomické
fakulty mají v prvních
ročnících společný základ,
který vám dá právě ty
potřebné znalosti
a rozhled, umožňující
široké uplatnění, zároveň
vám ale v pozdějších
ročnících a hlavně
v navazujícím studiu
nabídnou zaměření
a prohloubení odborných
znalostí, pokud o ně
budete stát. Na to máte
ale ještě čas:).
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Fakulty veřejných vysokých škol se zaměřením na ekonomii

Statistiky z loňského školního roku (2020/21)
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Fakulty veřejných vysokých škol se zaměřením na ekonomii

Vybrané vysoké školy a proč si je zvolit - fakulty zohledňující výsledky přijímaček Scio
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Národohospodářská fakulta
Vysoká škola ekonomická v Praze
Studium nabízené Národohospodářskou fakultou je velmi pestré a
vhodné i pro nevyhraněné zájemce o studium ekonomie. Praktickou využitelnost znalostí získaných při studiu si ověříte třeba při
stáži v Poslanecké Sněmovně. Fakulta nabízí pestrou paletu stáží
a stipendií, v průběhu studia absolvujete stáže ve ﬁrmách, na
ministerstvech i v neziskovkách. Vyučuje tu mnoho významných
odborníků z praxe. Jako studenti se můžete zapojit do týmů ekonomických výzkumů a tak objevovat a lépe chápat, jak se lidé, ﬁrmy, politici či státy chovají. Každý pátý student, kterého potkáte na
chodbách a v posluchárnách fakulty, je ze zahraničí.

Ekonomie, Národní hospodářství, Veřejná
správa a regionální rozvoj

Fakulta sociálních věd
Univerzita Karlova v Praze
Na institutu ekonomických studií můžete studovat ekonomii a ﬁnance, získáte tu velmi kvalitní vzdělání, někteří absolventi bakalářského programu
každoročně pokračují na univerzitách v Oxfordu nebo Cambridge. V rámci
programu Komunikační studia můžete studovat žurnalistiku, marketing a
PR nebo mediální studia. Studenti Institutu politických studií si již během
studia mohou vybudovat síť kontaktů na své budoucí zaměstnavatele přes program stáží v praxi a přes absolventy, s nimiž zůstává fakulta v
kontaktu. Na Institutu sociologických studií se můžete zapojit do redakce
časopisu Sociální teorie a publikovat články, zprávy, recenze. Institut mezinárodních studií nabízí svým studentům v každém semestru výběr z více
než sta kurzů v češtině a dalších sta kurzů v angličtině a dalších jazycích.

Česko-německá studia, Ekonomie a ﬁnance, History and Area Studies,
Komunikační studia, Politics, Philosophy and Economics, Politologie a
mezinárodní vztahy, Politologie a veřejná politika, Sociologie, Sociologie a
sociální politika, Teritoriální studia, Bachelor in Economics and Finance

Ekonomická fakulta
Vysoká škola báňská-Technická univerzita

Provozně ekonomická fakulta
Mendelova univerzita v Brně
Uplatnění absolventů Provozně ekonomické fakulty na trhu práce je
velmi vysoké. Více než 97 % absolventů najde práci do šesti měsíců
od ukončení studia. Fakulta má přes 300 smluvních partnerů po
celém světě, nabídka destinací, kam můžete vycestovat na studijní
pobyt nebo stáž, je tak velice široká. Vyzkoušíte si práci s různými
technologiemi, které se vám budou hodit na pracovním trhu.
Kdo má zájem rozšířit si své jazykové znalosti, má možnost studovat
vybrané předměty v angličtině. Ti odvážnější mohou studovat v angličtině předměty všechny. Rozvrh si sestavíte dle svých představ,
máte-li hodně zájmů, můžete si vybrat předměty, které vás budou
bavit.

Administrace IS/ICT, Ekonomika a management,
Finance, Finanční služby, Management obchodu a služeb,
Otevřená informatika

Fakulta bezpečnostního
managementu, Policejní akademie ČR
Obor je zaměřen na výuku manažerských dovedností, řízení a
také ekonomických záležitostí. Fakulta se zabývá problematikou nejrůznějších bezpečnostních rizik, jako je terorismus a
organizovaná kriminalita. Najdete tu předměty jako Trestní
právo, Krizová komunikace, Základy kriminologie a prevence
kriminality nebo třeba Psychologie pro krizové manažery.
Absolventi fakulty působí na vedoucích pozicích na ministerstvu vnitra, Policie ČR, Celní správy, Vojenské policie nebo
například v Bezpečnostní informační službě. Fakulta každoročně pořádá nebo spolupořádá celou řadu akcí, včetně konferencí.

Bezpečnostní management ve veřejné správě

Ekonomická fakulta
Technická univerzita v Liberci

Fakulta nabízí v rámci programu ERASMUS+ možnost vycestovat na 110 partnerských univerzit. Kromě zemí EU můžete
studovat třeba v Singapuru, Japonsku nebo Jižní Americe.
Pokud studentům nestačí jeden diplom, nabízí se také možnost Double Degree studia v Anglii. Studenti Ekonomické
fakulty jsou nově pány vlastního času – svůj rozvrh si skládají
sami. Studenti mohou v prváku získat stipendium. Stačí se jen
pilně učit… Fakulta každoročně pro své studenty organizuje
Veletrh práce.

Na fakultě najdete nadstandardní jazykovou a informatickou přípravu – máte možnost volby z pěti světových jazyků.
V rámci studia vás nemine řešení konkrétní problematiky
ﬁrem, které v mnoha případech umožňuje přechod v přímý
zaměstnanecký poměr s lukrativními nástupními platy. Akademické sportovní centrum TUL nabízí posilování a saunu,
aerobik, kickbox, fotbal, tenis, plážový volejbal, power jógu,
indoor cycling, hokej, bruslení, golf, paintball, kurz jachtingu,
dvě tělocvičny a špičkovou cvičnou horolezeckou stěnu.

Aplikovaná ekonomie (se specializací třeba na ekonomický
rozvoj nebo mezinárodní vztahy), Ekonomika a management,
Finance, Informatika v ekonomice, Marketing, Veřejná
ekonomika a správa, Účetnictví a daně

Informační management, Mezinárodní ekonomické vztahy, Podniková ekonomika
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Ekonomická fakulta
Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích
Fakulta nabízí více než 100 stážových míst
Můžete vyjet do USA, Austrálie a do dalších 15 míst světa.
Zaměstnanost absolventů se dlouhodobě pohybuje na
úrovni více než 95 %. Více než 50 předmětů lze studovat
v AJ. Máte možnost získat prospěchové stipendium. Máte
možnost spolupracovat v týmech na zahraničních a domácích projektech. Fakulta podporuje fairtrade a sociální
podnikání.

Analýza v ekonomické a ﬁnanční praxi, Cestovní
ruch, Ekonomická informatika, Ekonomika a
management, Finance a účetnictví, Management
regionálního rozvoje, Podniková informatika

NSZ jsou povinnou
součástí přijímaček

NSZ vám pomohou
prominout přijímačky

Ekonomicko-správní fakulta
Masarykova univerzita
Studovat můžete nejen v českém, ale i anglickém nebo francouzském jazyce. Stipendium není jen pro studenty s výborným průměrem – získají ho i ti, kteří výborně reprezentují fakultu, nebo výzkumníci se zajímavými projekty. Teorie si otestujete naživo. Zúčastníte se
workshopů s experty ve svém pracovním oboru a získáte cennou
praxi – na výběr máte ze široké škály organizací. Zaměstnavatelé se
na vás budou těšit. Absolventi fakulty jsou na trhu práce žádaní a
na základě toho také patřičně oceňovaní. Zrežírujte si studijní plán
dle libosti. Vyberte si z bohaté nabídky oborů, co vás baví nejvíc.

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

za NSZ je stipendium
nebo jiné výhody

Způsob zohlednění se může lišit podle
konkrétního oboru studia, který si vyberete.
Podrobnosti najdete na www.scio.cz
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Fakulta ekonomicko-správní
Univerzita Pardubice
Na fakultě najdete nové počítačové laboratoře s interaktivním audiovizuálním vybavením a mobilními učebnami.
Během roku se můžete zúčastnit množství odborných
workshopů, exkurzí a odborných stáží u partnerů v ČR
i v zahraničí. Umožní vám vyjet na zkušenou na jednu
z téměř 100 zahraničních partnerských univerzit.

Ekonomika a provoz podniku, Ekonomika regionálního
sportu, Fakulta ekonomicko-správní, Finance, Finanční
správa, Informační a bezpečnostní systémy, Informatics
in Public Administration, Management podniku,
Multimédia ve ﬁremní praxi, Obchodní inspekce, Veřejná
ekonomika a správa

Vysoká škola ekonomie
a managementu
Škola využívá interaktivní výukové metody, jako jsou eLerningové kurzy a on-line konzultace s vyučujícím. Každý student na začátku studia
dostane elektronické učební texty, čímž odpadá složité shánění
odborných knih a učebnic. Na VŠEM si můžete sestavit studium dle
vlastních preferencí a potřeb. O pomoc s výběrem studijního oboru a
specializace je možné požádat studijního poradce. Výuka na VŠEM
není povinná. Prezenční forma výuky probíhá pouze 2-4 dny v týdnu,
zvolit lze i jeden z dvou typů kombinované formy studia, a to víkendové studium či intenzivní blokové studium.

Finance a daně, Inovace, Komunikace a média, Lidské zdroje,
Management, Marketing, Podniková ekonomika, Politologie
a mezinárodní vztahy, Právo, Psychologie a sociologie,
Technologie, Veřejná správa

Zohlednění zkoušek Scio může být různé podle konkrétního oboru, který si vyberete.
Podrobnosti najdete vždy na stránkách fakulty i Scio.cz.
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Fakulta regionálního rozvoje
a mezinárodních studií MENDELU
Programy můžete na fakultě studovat v českém i anglickém jazyce.
Do výuky jsou zapojeni zahraniční lektoři. Máte možnost absolvovat zahraniční stáž, na které získáte praktické zkušenosti. Fakulta
nabízí zajímavé kurzy, třeba kurz Podnikni to! v podobě série osmi
workshopů, kde máte možnost získat praktické zkušenosti a
dovednosti v oblasti podnikání. Workshop „Jak prodat své schopnosti a jedinečnost“ nebo workshop na téma „Jak budovat sebevědomí“. PR oddělení fakulty je z velké části složeno ze studentů.
Budete mít možnost aktivně se zapojit do marketingových aktivit a
získat hodnotné zkušenosti pod vedením specialisty z oboru.

Mezinárodní teritoriální studia, Regionální
rozvoj, International Territorial Studies

Fakulta managementu

Fakulta sociálně ekonomická,
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Na fakultě najdete nové počítačové laboratoře s interaktivním audiovizuálním vybavením a mobilními učebnami. Během roku se můžete
zúčastnit množství odborných workshopů, exkurzí a odborných stáží
u partnerů v ČR i v zahraničí. Umožníme vám vyjet na zkušenou do
jedné z téměř 100 zahraničních partnerských univerzit. Na fakultě
působí několik studentských spolků. Můžete se zapojit třeba do tvorby fakultního instagramu. Podívej se na #feskapardubice.

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

ŠkodaAuto VŠ

Vysoká škola ekonomická
Společenské a sportovní aktivity můžete provozovat
nejen v rámci Univerzitního sportovního klubu, ale například i ve studentském divadelním spolku FaMa. O čerstvé
studenty se starají patroni, tedy jejich starší kolegové, kteří jim radí s organizací studia, orientací ve městě a s dalšími záležitostmi. Do praxe se zapojíte již během studia;
fakulta je napojena na širokou síť partnerských organizací a ﬁrem. Každoročně je také pořádán Veletrh pracovních příležitostí.

Management, Procesní řízení

Absolventi se uplatňují od pozic v marketingu a PR po audit, controlling, logistiku, technický vývoj až po nákup – a to nejenom
v oblasti automobilového průmyslu. Pedagogové, kteří vás budou
na škole učit, realizují nejenom výukovou a vědecko-výzkumnou
činnost, ale řeší také projekty pro přední světové průmyslové společnosti. V rámci studia na fakultě můžete po splnění určených
podmínek zdarma získat řadu odborných certiﬁkátů. Fakulta podporuje start-upy, své nápady můžete v rámci specializovaného
programu konzultovat.

Finanční řízení, Logistika a management kvality,
Management obchodu, Podniková ekonomika a
manažerská informatika, Průmyslový management, Řízení lidských zdrojů

Masarykův ústav vyšších studií
České vysoké učení technické v Praze
Získáte diplom z nejprestižnější technické školy v ČR
s třísetletou tradicí v bakalářském i magisterském stupni.
V univerzitním kampusu je velmi dobře vybavená
a dostupná moderní univerzitní knihovna. Ubytování na
koleji dostanou v podstatě všichni zájemci. Univerzita
umožňuje sportovní vyžití a účast ve studentských spolcích. Nabízí možnosti studia v zahraničí. Důraz na jazyky
vám dá předpoklady pracovat i pro zahraniční ﬁrmy.

Ekonomika a management, Učitelství praktického
vyučování a odborného výcviku
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Fakulta podnikatelská
Vysoké učení technické v Brně

Fakulta ekonomická
Západočeská univerzita v Plzni

Studium na fakultě se zaměřuje na různé oblasti podnikové sféry, a to jak na úrovni teoretické, tak aplikační.
Absolventi fakulty mají patřičné dovednosti a mohou
nastoupit na různé posty ve ﬁrmách nebo začít vlastní
podnikání. Každoročně pořádá marketingovomanažerskou soutěž Business Point. Třetina pedagogů je
mladších 40 let.

Učit se budete v moderně vybavených laboratořích a
posluchárnách. Můžete získat stipendium pro studium na
jeden nebo dva semestry v zahraničí. Velmi atraktivní je
možnost studia v mimoevropských zemích, např. v Číně,
Taiwanu, Jižní Koreji nebo v Mexiku. Během studia se můžete zúčastnit pracovní stáže v některé ze zemí EU, který vám
fakulta zprostředkuje.

Ekonomika podniku, Entrepreneurship and Small
Business Development, Manažerská informatika, Procesní management, Účetnictví a daně

Ekonomická a regionální geograﬁe, Informační
management, Marketingové řízení, Podniková
ekonomika a management, Projektové řízení
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JAK VYBRAT TU PRAVOU
...VYSOKOU ŠKOLU?
NEJSTE SI JISTÍ JAK VYBRAT TU PRAVOU VYSOKOU ŠKOLU NEBO OBOR? ZKUSTE SI PROJÍT TUTO
MYŠLENKOVOU MAPU A MOŽNÁ VÁM POMŮŽE V ROZHODOVÁNÍ.
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SPOLEČENSKÉ A HUMANITNÍ VĚDY

Ačkoliv je význam
humanitních
a společenských věd
často společností
podceňován, právě tyto
obory jsou klíčové pro
řešení aktuálních
celospolečenských
problémů a jejich význam
stále roste. Řada
významných ﬁrem
investuje do absolventů
humanitních
a společensko-vědních
oborů a má proč!
Společnost se rychle
posouvá vpřed, s čímž
souvisí např.
demograﬁcký vývoj
společnosti, změna
klimatu, migrace či
závislost společnosti na
energetických zdrojích. Je
zřejmé, že v budoucnosti
bude vznikat řada nových
profesí související
s aktuálními problémy,
a jsou to právě absolventi
humanitních
a společensko-vědních
oborů, kteří jsou nejvíce
ﬂexibilní a kteří se uplatní
na mnoha různých
pozicích. Tím jsou na
budoucnost připraveni
lépe než kdokoliv jiný.
Dalším mýtem o studiu
těchto oborů je
neuplatnitelnost
absolventů a s tím
související vysoká míra

nezaměstnanosti. Není to
pravda. Zaměstnanost
absolventů humanitních
a sociálně-vědních oborů
se pohybuje kolem
96-98 %. I průměrný plat
absolventa
environmentalistiky je více
než vyšší než průměrný
plat absolventa střední
strojírenské školy.
Nabídka oborů je velmi
pestrá, na své si tak přijde
každý při výběru oboru.
Filozoﬁcké fakulty
a fakulty sociálních věd
patří navíc
k nejžádanějším.
Šance na přijetí se
výrazně liší dle zvoleného
oboru a konkrétní školy,
např. na Fakultě
sociálních studií
v Brně či na Filozoﬁcké
fakultě UK je průměrná
úspěšnost přijetí 25 %, na
jiných školách dosahuje
téměř k 50 %. Patří sem
např. obor sociologie,
politologie, žurnalistika,
psychologie, ﬁlologie,
ﬁlozoﬁe, historie aj.
A víc než kde jinde tady
platí: Vyberte si obor,
který vás bude bavit.

Přihlášení uchazeči na humanitní
a společenské vědy
MŠMT, databáze Uchazeč
40 tis.
35 tis.
30 tis.
25 tis.
20 tis.
15 tis.

2012

2014

2016

2018

Z 25 tisíc uchazečů

Co pro vás bude hned
přihlášených
na
po dokončení
vysoké
společenské
a humanitní
školy nejdůležitější?

vědy

bylo 13.100 přijato
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Fakulty veřejných vysokých škol se zaměřením na humanitní a společenské vědy

Statistiky z loňského školního roku (2020/21)
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Fakulty veřejných vysokých škol se zaměřením na humanitní a společenské vědy

Vybrané vysoké školy a proč si je zvolit - fakulty zohledňující výsledky přijímaček Scio
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Fakulta sociálních studií

Fakulta humanitních studií

Masarykova univerzita v Brně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta nabízí systém „maior-minor“, resp. hlavní a vedlejší obor,
díky kterému si můžete namixovat studium podle své chuti. Můžete
se zapojit do řady spolků – redakce časopisu, divadelní ochotnický
soubor, nebo televize MuniTV, která mapuje aktuální dění, ale vysílá také zábavné pořady. Studenti každým rokem organizují studentský maškarní ples a vysílají ve vlastním internetovém rádiu.
V rámci studia si vylepšíte akademickou angličtinu a další evropské jazyky. Na univerzitě můžete studovat i čínštinu a japonštinu.
Volitelné předměty si můžete vybírat v rámci celé Masarykovy univerzity. Absolventi FSS MU mají výborné uplatnění v praxi.

Na odborných praxích v rámci studia budete mít možnost poznat velkou škálu zajímavých lidí a odborníků v oboru. Díky tomu budete velmi dobře připraveni na pracovní trh. Absolventi FHS UTB mají nejvyšší platy ve srovnání
s absolventy ostatních fakult s podobným zaměřením v rámci celé České
republiky. Absolventi FHS UTB mají vysokou míru zaměstnanosti ve svých
oborech.V rámci studia můžete vyjet na zajímavé studijní pobyty a stáže,
třeba propagovat českou kulturu v Belgii, nebo vyjet na administrativní stáž
do Paříže. Studenti mají možnost zapojit se do výzkumných projektů či využít bohaté nabídky jazykových kurzů. Fakulta disponuje kvalitním zázemím
přímo v centru města.

Bezpečnostní a strategická studia, Environmentální studia, Evropská
studia, International Relations and European Politics, Mediální studia
a žurnalistika, Mezinárodní vztahy, Politologie, Psychologie, Sociální
antropologie, Sociální práce, Sociologie, Veřejná a sociální politika a
lidské zdroje

Fakulta tělesné kultury
Univerzita Palackého v Olomouci
Univerzitní kampus Neředín, ve kterém se fakulta nachází, je situován na samotném vrcholu univerzitního města Olomouc. Dále kampus disponuje vysokoškolskými kolejemi, moderními prostory pro výuku, menzou, Centrem kinantropologického výzkumu se špičkovým
zázemím pro vědu a výzkum nebo Aplikačním centrem BALUO. Získáte mnoho praktických zkušeností z typických sportovních kurzů, které jsou součástí výuky, nebo můžete získat licence - instruktor lyžování, snowboardingu, horolezectví, vodní turistiky, licence ﬁtness trenéra, první pomoci, plavčíka a dalších. FTK UP podporuje své studenty při výjezdech za studiem v zahraničí a nabízí tak širokou
nabídku destinací v celé Evropě v rámci programu Erasmus nebo
spolupráci s mimoevropskými univerzitami jako např. v Kanadě, Číně,
Brazílii, Japonsku apod.

Aplikovaná tělesná výchova, Aplikované pohybové aktivity,
Ochrana obyvatelstva, Rekreologie, Tělesná výchova, Tělesná
výchova a sport

Filozoﬁcká fakulta
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

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

Fakulta sociálních věd
Univerzita Karlova v Praze
Na institutu ekonomických studií můžete studovat ekonomii a ﬁnance, získáte tu velmi kvalitní vzdělání, někteří absolventi bakalářského programu
každoročně pokračují na univerzitách v Oxfordu nebo Cambridge. V rámci
programu Komunikační studia můžete studovat žurnalistiku, marketing a
PR nebo mediální studia. Studenti Institutu politických studií si již během
studia mohou vybudovat síť kontaktů na své budoucí zaměstnavatele přes program stáží v praxi a přes absolventy, s nimiž zůstává fakulta v
kontaktu. Na Institutu sociologických studií se můžete zapojit do redakce
časopisu Sociální teorie a publikovat články, zprávy, recenze. Institut mezinárodních studií nabízí svým studentům v každém semestru výběr z více
než sta kurzů v češtině a dalších sta kurzů v angličtině a dalších jazycích.

Česko-německá studia, Ekonomie a ﬁnance, History and Area Studies,
Komunikační studia, Politics, Philosophy and Economics, Politologie a
mezinárodní vztahy, Politologie a veřejná politika, Sociologie, Sociologie a sociální politika, Teritoriální studia

Fakulta veřejných politik
Slezská univerzita v Opavě

Na fakultě se vyučují desítky oborů, které lze téměř libovolně kombinovat – buď navzájem, nebo společně s obory
ostatních fakult UP. Při tvorbě studijního plánu bere fakulta
ohledy na vaše časové možnosti, zájmy a preference. Zároveň klade důraz na rozvoj individuálních schopností a kreativního myšlení každého studenta. Snahou fakulty je, aby
každý student vycestoval do zahraničí.

Výuka neprobíhá jen v lavicích – zúčastníte se třeba Ošetřovatelských dnů nebo Taktického cvičení složek záchranářů. V budově
fakulty jsou moderní přednáškové místnosti, využívat budete výukový byt nebo specializovanou výslechovou místnost. Fakulta vás prostřednictvím Karierního portálu podpoří při nalezení brigády, případně ve snaze spolupracovat se zaměstnavateli na řešení reálných
projektů už při studiu. Diplomem to nekončí – pokud budete mít
zájem, pomůže vám fakulta po ukončení studia najít práci.

Dokumentace památek, Filozoﬁe, Historie, Kulturní historie, Německý jazyk a literatura, Politologie, Společenské vědy pro vzdělávání, Základy humanitních studií, Archivnictví a spisová služba

Dentální hygiena, Edukační péče o seniory,
Pediatrické ošetřovatelství, Porodní asistence,
Sociální patologie a prevence, Speciální
pedagogika, Všeobecné ošetřovatelství
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Filozoﬁcká fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
Největší fakulta univerzity. Mezi její principy patří adekvátní náročnost studia, liberálnost při volbě a rozvržení studijního plánu, osobní přístup ke studentům a rozvíjení jejich individuálních schopností.
Podporuje studentské aktivity a klade důraz na začlenění studentů
do odborných a kulturních činností. Chce vytvářet otevřený
prostor pro diskuzi. Desítky studijních programů můžete téměř libovolně kombinovat nejen v rámci fakulty, ale i s programy ostatních
fakult Univerzity.

Anglická ﬁlologie, Archeologie, Archivnictví, Divadelní studia, Ekonomickomanažerská studia, Evropská studia a diplomacie, Filozoﬁe, Historické
vědy, Kulturní antropologie, Migrační studia, Migrační studia, Politická
komunikace a politický marketing, Politologie, Psychologie, Religionistika,
Teorie a dějiny výtvarných umění, Žurnalistika
a desítky dalších studijních možností

NSZ jsou povinnou
součástí přijímaček

NSZ vám pomohou
prominout přijímačky

Fakulta sociálně ekonomická
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Výuka probíhá v moderně vybavených učebnách.
Fakulta se v anketě časopisu Týden umístila v TOP 5 ekonomických fakultách ČR. Na fakultě se můžete zúčastnit
řady zajímavých workshopů a zapojit se to jejích projektů.
Působí na ní tři výzkumná centra.. Pod záštitou Evropského centra jazykových zkoušek fakulta nabízí volitelné jazykové kurzy, kde vás připraví na zkoušky FCE nebo CAE.
Vycestovat do zahraničí můžete na některou z 50 partnerských univerzit

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

za NSZ je stipendium
nebo jiné výhody

Způsob zohlednění se může lišit podle
vybraného oboru.
Podrobnosti najdete na www.scio.cz
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UČITELSTVÍ A SPORT

Být učitelem je jedním
z nejprestižnějších povolání
ve Skandinávii. Role učitele
není pouhá profese
orámcovaná zdmi školy, ale
životní poslání, které má
významný vliv na budoucí
vývoj studentů a jejich
směřování. Jinak tomu není
ani v České republice
a zejména v dnešní době
plné dezinformací,
digitalizace a neomezených
možností je učitel osobou,
jež zásadně může ovlivnit
rozhodnutí každého
studenta. Být učitel má
smysl! Studium je většinou
dvouoborové, ale existují
výjimky. V průběhu
navazujícího magisterského
studia se dozvíte více
o pedagogickopsychologických disciplínách
a oborových didaktikách.
Absolventi navazujícího
magisterského studia jsou již
plně kvaliﬁkováni jako
učitelé všeobecně
vzdělávacích předmětů na
základních a středních
školách.
Nedílnou součástí studia je
reﬂektovaná pedagogická
praxe připravující studenta
na plnohodnotné zvládnutí
role učitele. Studium není
pouze o osvojení si
teoretických znalostí, velkou
úlohu sehrává rovněž
osobnostní rozvoj studenta,
osvojení si komunikačních
a psychologickopedagogických kompetencí.

Studium vám tak nabídne
prostředky na to, jak se stát
učitelem, záleží ale na vás,
jak se s nimi vypořádáte
v praxi.
Studium učitelství
(pedagogiky) však nemusí
nutně znamenat stát se
učitelem. Absolventi tohoto
oboru by se měli stát
odborníky v oblasti výchovy
a vzdělávání. Uplatnění
najdou jak v institucích
všech úrovní zabývajících se
výchovou, vzděláváním
a sociální péčí, tak i jako
poradci v poradenských
ﬁrmách a personalisté
zaměření na vzdělávání.
Práci mohou hledat
v soukromém i veřejném
sektoru jako lektoři
a manažeři vzdělávání.

Pedagogické a sportovní fakulty veřejných vysokých škol
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Pedagogická fakulta

Pedagogická fakulta

Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Jediná pedagogická fakulta na jihu Čech. Fakulta v centru krajského města. Tvůrčí prostředí. Široká nabídka studijních oborů.
Fakulta udávající trendy ve výuce budoucích učitelů. Mladá fakulta s dlouhou tradicí. Fakulta se pyšní špičkovým vybavením: multifunkční aulou vhodnou jak k přednáškám, workshopům a konferencím, ale i k pořádání koncertů a divadelních představení.
Nechybí ani plně vybavená učebna virtuální reality, graﬁcké a
výtvarné ateliéry či fakultní výuková zahrada. Fakulta spolupracuje s mateřskými, základními, středními a speciálními školami
zejména v Jihočeském kraji.

Katedra hudební výchovy nabízí jedno z největších nahrávacích studií
v Ústeckém kraji. Studium lze pronajmout a využít například k záznamu mluveného slova, sborového a sólového zpěvu, mixingu a masteringu díky profesionálním pluginům. Členové akademické obce
mohou vyhledat odbornou psychologickou pomoc v Psychologické
poradně. Fakulta se zaměřuje na praktickou výuku a nabízí i neučitelské obory. Absolventi se uplatní především v oblasti školství, ve vzdělávacích agenturách, na školských odborech či v institucích veřejné
správy.

Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání, Dějepis se
zaměřením na vzdělávání pro střední školy, Geograﬁe pro veřejnou
správu, Historie se zaměřením na vzdělávání, Hra na nástroj nebo zpěv
se zaměřením na vzdělávání, Hudební výchova se zaměřením na
vzdělávání, Chemie se zaměřením na vzdělávání, Informační
technologie a e-learning, Informační technologie se zaměřením na
vzdělávání, Psychologie, Tělesná výchova a sport
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a další

Anglický jazyk a literatura, Český jazyk a literatura, Český jazyk pro média a veřejnou sféru, Hudební výchova,
Německý jazyk a literatura, Popularizace hudby a organizace hudebního života, Sociální pedagogika, Tělesná
výchova, Tělesná výchova a sport, Učitelství pro mateřské školy, Výtvarná výchova
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PRÁVO
Práv se nelekejte a pojďte
to zkusit! Věděli jste, že
šance na přijetí je díky
početně slabším
populačním ročníkům
vyšší než dříve?
U přijímacích zkoušek
uspěje 20 – 25 %
uchazečů (Praha, Brno),
v Olomouci máte o něco
vyšší šanci - 35% a v Plzni,
kde hraje vysokou roli při
rozhodování o výběru
školy regionální aspekt,
byl počet přijatých za
minulý rok vůbec nejvyšší
- téměř 50%. Jestli jsou
práva váš vysněný obor,
ale doteď jste se báli to jít
zkusit, šance na přijetí
nebyly nikdy lepší než teď.
Studium práv je přitom
stále jedním
z nejprestižnějších oborů,
které vysoké školy v české
republice nabízejí.
Nezaměstnanost
absolventů po dokončení
školy se pohybuje mezi
0,5 – 3 %, což je jedna
z nejnižších mezi všemi
obory.
Studium vám také otevře
cestu k velmi lukrativnímu
zaměstnání, průměrné
platy absolventů těchto
oborů se pohybují okolo
38 tisíc a hlavně k získání

doktorského titulu práv
a tím i přímo k výkonu
právnických povolání,
advokacie.
Výhoda není jen
v samotném obsahu
studia. Právě díky
výběrovosti fakult se
budete setkávat s těmi
nejnadanějšími studenty
a navazovat s nimi
kontakty. Že vám vysoká
škola dá dovednosti, které
přímo nesouvisí
s konkrétní profesí
a oborem – komunikační,
organizační, řešení
problémů – to už většina
uchazečů ví. Ale
překvapivě hodně
absolventů stále uvádí, do
jaké míry je překvapila
užitečnost navazování
vztahů, často se
spolužáky, kteří se stávají
jejich budoucími kolegy
a spolupracovníky.
Právní věda, právnické
obory a kde je najdete
Studium právní vědy je
exkluzivní, nabízí ho pouze
na čtyřech fakulty v České
republice a nenajdete ji
na žádné soukromé
vysoké škole. Jde také o
tradiční 5leté magisterské
studium, se kterým se už
setkáte zpravidla jen na
medicíně.

V České
republice
Co
pro vás
bude
hned po
dokončení
najdete
vysoké
školy
4 právnické
nejdůležitější?
fakulty
Na právech v Olomouci
a Plzni najdete kromě
5leté magisterské právní
vědy i bakalářské obory
zaměřené na veřejnou
správu. Pokud nemáte
ambice vykonávat přímo
advokacii, můžete se
zkusit podívat na nabídku
dalších škol.

O kterých oborech si myslíte, že jsou
nejlukrativnější, tedy s nejvyššími platy?
Právo
60 %
50 %
40 %
30 %

IT
Ekonomie
Lékařské

20 %

Dotazník u přijímaček Scio (NSZ)
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Fakulty veřejných vysokých škol, na kterých můžete studovat právní vědu

Pokud nemáte ambice
vykonávat přímo
advokacii, můžete se
zkusit podívat na nabídku
dalších škol.
Veřejnou správu najdete
na desítkách humanitně
zaměřených vysokých
škol. Řadu zajímavých

oborů najdete na
soukromých školách
(obchodní právo na
CEVRO Institutu) a třeba
Policejní akademie zase
nabízí bezpečnostně
právní studia.

Na kompletní nabídku
oborů se můžete podívat
on-line

Už víte, na co se hodíte?
Otestujte se!
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Právnická fakulta
Univerzita Karlova v Praze
V průběhu studia se můžete orientovat na určitou oblast práva
a zvolit si jeden nebo více specializačních modulů. Není problém si
zapsat jakýkoliv předmět na ostatních 16 fakultách UK a rozšířit si
své obzory. Rozvrh si můžete sestavit dle svých potřeb a možností.
Během studia můžete navštěvovat spoustu předmětů nad rámec
standardní právnické výuky, např. zdravotnické právo, sportovní
právo, čínštinu a úvod do čínského práva, mooting skills, lawyering
skills, celou řadu právnických předmětů v cizích jazycích, výběr šesti právnických cizích jazyků. Každý si může zvolit vyučujícího, který
mu vyhovuje. Studentské spolky nabízí kavárenské semináře, letní
školy, společenské akce či přednášky významných osobností. Každý
se může zapojit, získat zkušenosti s organizací a vedením.

Právnická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
Studijní program je na PF UPOL prakticky zaměřený (méně povinných předmětů všeobecného základu, prakticky orientovaná výuka
i zkoušení). Na fakultě budete pracovat v menších seminárních skupinách. Na fakultě získáte velký prostor pro specializaci ve volitelných
předmětech. Budete moci pracovat ve Studentské právní poradně –
pod vedením pedagogů a právníků budete řešit reálné případy klientů, kteří se na poradnu obrátí s žádosti o rozbor jejich situace.
Do jednoho roku po absolvování najdou práci všichni, kdo ji hledají.

Právo, Právo ve veřejné správě
Právo a právní věda

Fakulta právnická
Západočeská univerzita v Plzni
Na fakultě je příjemné prostředí, najdete tu kvalitní pedagogy
(včetně soudců, advokátů, exekutorů, rozhodců a insolvenčních
správců), nižší kapacita fakulty umožňuje osobní přístup, výuku
v menších skupinách. Fakulta podporuje výjezdy studentů na
zahraniční studijní pobyty, studenti se tak mohou s pomocí univerzity podívat do mnoha zemí Evropské unie i za její hranice.
V rámci fakulty se řeší řada zajímavých projektů – například ve
spolupráci s Bezpečnostní informační službou, Ministerstvem vnitra, FC Viktorií Plzeň nebo Magistrátem města Plzně.
V průběhu studia můžete absolvovat specializační projekty Náboženské právo, Aplikované otázky ﬁnančního práva, Evropské soukromé právo v anglickém jazyce a Základy německého práva
v německém jazyce.

Fakulta bezpečnostně právní
Policejní akademie ČR
Mezi povinnými předměty najdete například Kriminalistiku nebo
Kriminologii. Povinně volitelné předměty pak zahrnují třeba
předměty jako Donucovací prostředky, Drogy a toxikomanie,
Organizovaná kriminalita, Sebeobrana nebo Soudní lékařství.
Absolventi fakulty působí na vedoucích pozicích na ministerstvu vnitra, Policie ČR, Celní police, Vojenské policie nebo například v Bezpečnostní informační službě. Fakulta každoročně
pořádá nebo spolupořádá celou řadu akcí, včetně konferencí.

Bezpečnostně právní studia
Právo, Veřejná správa

CEVRO Institut
Cevro Institut organizuje unikátní vzdělávací projekt "Na týden vysokoškolákem", kde si středoškoláci mohou na týden vyzkoušet život studenta vysoké školy. Škola vás připraví pro praxi. V rámci parlamentní
simulace si můžete vyzkoušet práci poslanců politických stran.
Ve spolupráci s CIFE pořádá CEVRO letní školu „Summer University
in Prague“, které se můžete jako studenti za zvýhodněných podmínek
zúčastnit, výuka probíhá v angličtině, programy se skládají z přednášek, seminářů, konferencí a návštěv významných institucí. Na škole
vyučují nejlepší v oboru – docenti, profesoři, experti a špičky z praxe

Bezpečnostní politika, Economics, Business, Politics, Management sociálních služeb, Politologie a mezinárodní vztahy, Právo v obchodních vztazích, Praxe veřejné správy

NSZ jsou povinnou
součástí přijímaček
NSZ vám pomohou
prominout přijímačky
za NSZ je stipendium
nebo jiné výhody

Způsob zohlednění se může lišit podle
vybraného oboru.
Podrobnosti najdete na www.scio.cz
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PŘÍRODNÍ VĚDY

genetiky, nanotechnologií
apod.
Mezi přírodní vědy patří
obory jako matematika,
aplikovaná matematika,
chemie, biologie, biochemie,
fyzika, geologie, geograﬁe,
ekologie... a to jen pro
začátek. V rámci nich se
můžete - a během svého
studia téměř jistě budete specializovat na konkrétní
tematiku, která vás zajímá.
Můžete se navíc těšit na
účast na základním
a aplikovaném výzkumu, ve
většině případů je rovnou
součástí výuky. Výhodou
tedy je, že už během studia
si budete ověřovat svoje
znalosti v praxi a není
výjimkou, že účast na
těchto projektech je
placená.

Jak vznikl vesmír? Existuje
lék na rakovinu? O kolik lze
prodloužit lidský život? Je
výzkum kmenových buněk
etický? Co se stane, až
vyčerpáme fosilní paliva
a lze tomu zabránit?
Například na takové otázky
se budete během studia
ptát a sami na ně hledat
odpověď. Věda je všude

kolem nás a její hlubší
poznání výrazně ovlivňuje
budoucí vývoj lidstva. Svět
se konstantně mění a jsou
to právě absolventi
přírodních věd, kteří nejlépe
dovedou analyzovat
a navrhnout řešení
v aktuálních problémech
týkajících se životního
prostředí, molekulární

Získat titul z přírodních věd
však není zcela „zadarmo”.
Studium je totiž známé svoji
náročností. Na druhou
stranu otevírá nekonečné
možnosti pro absolventy
týkající se budoucího
uplatnění i prostoru pro
nalezení doposud
neznámých opovědí na
řadu témat. A to za to stojí.
Absolventi přírodních věd
po dokončení studia
snadno nacházejí

Vyhledávání podle oboru napříč vysokými školami najdete na

zaměstnání.
V dlouhodobém přehledu
přírodovědných škol
v Česku si fakulta udržuje
velmi nízkou míru
nezaměstnanosti svých
absolventů i v porovnání
s ostatními státy.
Uplatnění najdete
především v oblasti vědy a
výzkumu, zdravotnictví,
státní správy nebo můžete
své znalosti a vědomosti
předávat dál studentům na
vysokých školách.
Mimo to není problém najít
práci speciﬁckou vašemu
vybranému oboru, třeba
jako zdravotní laborant,
metrolog, optik, ekolog,
geolog, ﬁnanční analytik,
statistik...
Další výhodou je
dostupnost studia, každá
vysoká škola nabízí alespoň
jednu fakultu se zaměřením
na přírodní vědy. Dostupná
spolupráce se zahraničními
pracovišti a školami vám
umožní se aktivně zapojit
a získat tak lepší přehled
o pracovních možnostech
ve světě.
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Fakulty veřejných vysokých škol se zaměřením na studium přírodních věd
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Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Karlova v Praze

Již během studia vám fakulta zprostředkuje spolupráci se zaměstnavateli. Budete mít možnost absolvovat odborné praxe a stáže,
brigády či trainee programy. Studovat budete v moderním areálu
zahrnující prostorné učebny, rozsáhlou knihovnu a laboratoře se
špičkovým vybavením. V areálu fakulty se vedle biologických kateder nacházejí i dvě výzkumná centra – Centrum regionu Haná pro
biotechnologický a zemědělský výzkum a Regionální centrum
pokročilých technologií a materiálů. Do výzkumných týmů můžete
být začleněni i vy, řada studentů dosahuje na významná tuzemská
i zahraniční ocenění.

Chemické obory udělují prestižní tituly Chemistry
Eurobachelor® a Chemistry Euromaster®.
Úspěšní a aktivní studenti získávají zajímavé prospěchové stipendium.
Rovněž studenti, kteří dosáhnou významných úspěchů ve sportu,
mohou obdržet mimořádné sportovní stipendium. Fakulta poskytuje stipendium i úspěšným řešitelům olympiád. Festival studentských kapel
Biofest je jednou z mnoha kulturních akcí pořádaných studenty. Posluchárny fakulty se občas změní i v jeviště a hlediště pro představení studentského divadelního spolku HAMBA. Oblíbené jsou studentské kluby
„Chladič” a „Mrtvá ryba”. Sportovat můžete v areálu v Hostivaři.

Aplikovaná chemie, Aplikovaná informatika, Aplikovaná statistika,
Biofyzika, Biochemie, Bioinformatika, Biologie a ekologie, Biotechnologie a genové inženýrství, Digitální a přístrojová optika, Diskrétní
matematika, Ekologie a ochrana životního prostředí, Environmentální geologie, Informatika, Nanotechnologie a desítky dalších

Aplikovaná geograﬁe, Biochemie, Bioinformatika, Biologie, Demograﬁe,
Ekologická a evoluční biologie, Geograﬁe a kartograﬁe, Geologie
Geologie se zaměřením na vzdělávání, Hydrologie a hydrogeologie, Chemie, Klinická a toxikologická analýza, Medicinální chemie, Molekulární biologie a biochemie organismů, Ochrana životního prostředí a další

Přírodovědecká fakulta
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Největší fakulta v regionu zaměřená na přírodní obory s více než
šedesátiletou tradicí. Čeká vás tu individuální přístup ke studentům a nabídka oborů, ze které si určitě vyberete, ať už se budete
chtít pracovat ve státní sféře, soukromích podnicích, id ICT až po
učitelství přírodovědných předmětů na základních a středních
školách.

Aplikovaná informatika, Aplikované nanotechnologie, Biologie,
Biologie pro vzdělávání, Fyzika, Fyzika pro vzdělávání, Geograﬁe,
Geograﬁe pro vzdělávání, Chemie a toxikologie, Chemie pro
vzdělávání, Informatika pro vzdělávání, Matematika pro
vzdělávání, Matematika ve ﬁrmách a veřejné správě, Počítačové
modelování ve vědě a technice

Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita v Brně
Studovat budete v nejmodernějším akademickém areálu ve střední Evropě, fakulta nabízí perfektně vybavené učebny, laboratoře a
knihovny. Fakultu si můžete projít v 3D prohlídce Google View i na
fakultním Facebooku. Budete mít mnoho příležitostí, jak se zapojit
do výzkumných a vývojových projektů mezinárodně uznávaných
týmů. Stipendium můžete získat za výborné studijní a výzkumné
výsledky, ale i za pomoc s prezentací fakulty na akcích jako je Noc
vědců nebo Dětská univerzita. Uplatnitelnost absolventů na trhu
práce i ve výzkumné sféře je vynikající.

Antropologie, Aplikovaná a environmentální geologie, Biochemie
Biologie se zaměřením na vzdělávání, Ekologická a evoluční biologie,
Experimentální a molekulární biologie, Fyzika, Fyzika – nanotechnologie
Fyzika se zaměřením na vzdělávání, Geograﬁe a kartograﬁe, Geograﬁe
a kartograﬁe se zaměřením na vzdělávání, Geologie, Chemie, Matematika, Životní prostředí a zdraví a další
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TECHNIKA
A INFORMATIKA
Pokud je nějaké odvětví,
které je možné jednoznačně
označit za perspektivní, je to
právě tohle. Dnes se často
mluví o „průmyslu 4.0",
blížících se velkých změnách
způsobených digitalizací
a automatizací ve výrobě,
jejichž význam se bude blížit
nové průmyslové revoluci.
Může to být přehnané
tvrzení, ale je nepochybné,
že blízký vývoj přinese větší
produktivitu i potřebu
kvaliﬁkovanější pracovní síly.
Zejména podíl informačních
technologií (nejen) v české
ekonomice stále roste, dnes
tvoří asi 10 % našeho HDP,
a bude růst i dál.

Podíl informačních
technologií

na HDP
je 10 % a roste

Pokud se o technické obory
nebo informatiku zajímáte,
dobrá zpráva je, že vznikají
desítky nových, zajímavých
oborů, ze kterých si můžete
vybírat. Určitě byste neměli
skončit u výběru vysoké
školy nebo konkrétní fakulty!
Projděte si nabídku podle
oborového zaměření (na
vysokeškoly.cz/technika

Fakulty zaměřené na studium informatiky
Fakulta

Univerzita

Přihlášených

Přijatých

Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

907

504

Fakulta informatiky a managementu

Univerzita Hradec Králové

1.131

795

Fakulta informačních technologií

České vysoké učení technické v Praze

1.451

651

Fakulta informačních technologií

Vysoké učení technické v Brně

916

484

Fakulta aplikované informatiky

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

844

809

Fakulta informatiky a statistiky

Vysoká škola ekonomická v Praze

1.147

507

můžete hledat související
obory napříč všemi
vysokými školami).
V nabídce najdete vše od
ekonomicky zaměřeného
průmyslového
managementu, přes
kybernetiku nebo
bioinformatiku, až po
architekturu. Vystudování
architektonických oborů dá
absolventům schopnost
dobře hledat řešení různých
urbanistických problémů.
Absolventi technických
oborů mají statisticky větší
šanci na nalezení práce - až
3x vyšší než v obchodě
a administrativě. Řada míst
patří mezi nejlépe placené
pozice na trhu, třeba takový
systémový architekt v
průměru bere 70 - 100 tisíc
měsíčně.
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Fakulta architektury
České vysoké učení technické v Praze
V rámci tzv. ateliérů si vyzkoušíte návrhy různých budov, městských prostor, krajiny, předmětů apod. Ateliérů je více než čtyřicet,
vedou je uznávané špičky v oboru a studenti v nich mohou pracovat na jednom projektu společně bez ohledu na to, jestli navštěvují
druhý, třetí, čtvrtý nebo poslední ročník. S titulem Ing. arch. budete
moci vykonávat praxi v zemích EU bez jakýchkoli dalších povolení či
dokladů. Nebudete trávit hodiny v přednáškových místnostech.
Pro ohmatávání reality jsou v souladu s konceptem „learning by
doing“ využívány workshopy, exkurze a nejrůznější formy kutění
a tvoření. Fakulta spolupracuje se sklárnami, porcelánkami, truhlárnami a jinými výrobními podniky, kde se dozvíte vše od A do Z o
technologii. Architekti a krajináři se mohou podílet na konkrétních
projektech třeba v letních dílnách nebo workshopech.

Fakulta stavební
Vysoké učení technické v Brně
50 % studentů má kvaliﬁkovanou práci již během studia,
96 % absolventů pracuje nebo podniká do půl roku od skončení studia. Na fakultě se najde a realizuje každý, koho lákají domy,
dopravní stavby, moderní materiály, vodní díla, ale i architektura,
management, smart a environmentální řešení. Na fakultě mají třeba železniční koleje nebo laboratoř vodních staveb. Už od druháku
se můžete zapojit do výzkumu v jednom z pěti vědeckých center.

Architektura pozemních staveb, Geodézie a kartograﬁe,
Městské inženýrství, Stavební inženýrství, Vodní hospodářství a vodní stavby

Architektura a urbanismus, Design, Krajinářská architektura

Fakulta architektury
Vysoké učení technické v Brně
Česká škola architektury v Brně byla založena v roce 1919, kdy se
naplnily dlouholeté snahy o zřízení odboru architektura a pozemní
stavitelství na České vysoké škole technické v Brně. Za dobu své
historie prošla fakulta velkou řadou změn, které se odrážely v politickém a sociálním kontextu 20. století. V dnešní době je Fakulta
architektury VUT v Brně moderní vzdělávací institucí, která má
osm odborných ústavů a zajišťuje komplexní vzdělávání v oboru
Architektura a urbanismus. Na Fakultě architektury také mimo jiné
úspěšně funguje Ústav experimentální tvorby, který bude od
příštího roku vybaven moderní robotickou laboratoří, ta propojí
práci s digitálními 3D modely a tvorbu skutečných reálných návrhů
z různých materiálů.

Architektura a urbanismus

Fakulta informačních technologií
Vysoké učení technické v Brně
V žebříčku THE v kategorii zaměřené na techniku
a informatiku z českých škol nejlépe dopadla FIT. Do žebříčku TOP 10
fakult v celé ČR ji zařadilo také Středisko vzdělávací politiky.
Absolventi FIT patří mezi nejžádanější na trhu práce. Průměrný
nástupní plat je 35 tisíc korun. 99 % absolventů si najde práci do tří
měsíců od ukončení školy. Studenti tak mají možnost pracovat na průmyslových tématech přímo na fakultě. Fakulta má unikátní kampus,
který citlivě spojuje zrekonstruovaný historický areál a nové moderní
stavby. Studentské konference, přednášky světových odborníků ale
třeba i rockový hudební festival. FIT žije nejrůznějšími událostmi po
celý rok. Získat zkušenosti ze zahraničí je nenahraditelná příležitost.
Studenti mohou využít partnerské organizace a řady programů, které FIT nabízí, a prožít část studia v jiné zemi.

Informační technologie

Fakulta informačních technologií

Fakulta stavební

České vysoké učení technické v Praze

České vysoké učení technické v Praze

Nezaměstnanost absolventů je menší než 2 %. Studium vás bude
bavit - obor studia si vyberete až ve druhém ročníku a je možné
jej během studia dále ﬂexibilně měnit. Vstupním předpokladem
pro studium na FIT nejsou žádné IT znalosti ani dovednosti v programování. Stačí snaha a chytrá hlava, zbytek vás na fakultě naučí. IT umožňuje studentům placenou praxi už v průběhu studia
prostřednictvím portálu Spolupráce s průmyslem. Všechno na
FIT je nové. Nechybí moderně vybavené počítačové učebny, včetně speciálních, jako jsou síťová, databázová, systémová, multimediální a další.

Informační bezpečnost, Manažerská informatika, Počítačová graﬁka,
Počítačové inženýrství, Počítačové sítě a Internet, Počítačové systémy a
virtualizace, Softwarové inženýrství, Teoretická informatika, Umělá
inteligence, Webové inženýrství

Už v bakalářském stupni získáte solidní znalosti z oboru. Studium je
propojeno s praxí a otevírá tak cestu na pracovní trh. Na Fakultě
stavební je vybudována kvalitní experimentální základna pro
výzkum materiálů konstrukčních prvků, od nano úrovně až po testování konstrukcí ve skutečných velikostech (full scale). Jednotlivá
pracoviště navazují spolupráci s menšími i velkými stavebními společnostmi. Studenti mají řadu příležitostí absolvovat část svého studia také v zahraničí. Hlavní kampus a další části univerzity jsou
vzdáleny od centra jen kousek, takže cestování bude maličkost.

Architektura a stavitelství, Civil Engineering, Geodezie
a kartograﬁe, Management a ekonomika ve stavebnictví, Stavební inženýrství, Stavitelství
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Fakulta informatiky a statistiky
Vysoká škola ekonomická
Podle průzkumů Uplatnění absolventů VŠE mají absolventi
Fakulty nejvyšší nástupní platy z celé VŠE. Absolventi
fakulty jsou na trhu práce žádaní a nemají potíže s uplatněním. Díky spolupráci se společnostmi se budete podílet
na praktických úlohách již během studia. Výhodou studia
je, že nezískáte znalosti pouze o IT nebo statistických metodách, ale i o marketingu, ekonomii, účetnictví nebo
managementu. Fakultu tvoří studenti, zeptejte se proto přímo našich studentů na www.stacisezeptat.cz, jaký je u nás
studentský život a že to není jen o učení.

Aplikovaná informatika, Data Analytics, Informační média a
služby, Matematické metody v ekonomii, Multimédia v
ekonomické praxi

Fakulta elektrotechniky a informatiky
Vysoká škola báňská-Technická univerzita
Studenti prvních ročníků mají možnost získat mimořádné prospěchové stipendium. V rámci studia se můžete zapojit do různých
projektů, vývojových týmů, apod. Na fakultě se vyučují předměty
jako 3D modelování nebo metody zpracování obrazu (setkáte se
se specializovanými zařízeními jako Iculus Rift, Microsoft Kinect
nebo Intel RealSense). V rámci můžete absolvovat praxi v prostředí IT ﬁrem. Studovat budete v nových a moderně zařízených
prostorách. Ty jsou součástí jednoho z největších kampusů ve
střední Evropě.

Aplikovaná elektronika, Aplikovaná fyzika, Automobilové elektronické
systémy, Biomedicínská technika, Biomedicínské asistivní technologie,
Elektroenergetika, Informatika, Komunikační a informační technologie,
Počítačové systémy pro průmysl 21. století, Projektování elektrických
systémů a technologií, Řídicí a informační systémy, Výpočetní a
aplikovaná matematika

Fakulta informatiky
Masarykova univerzita v Brně
Kromě kvalitní výuky je v téměř dvaceti laboratořích prováděn špičkový výzkum, často ve spolupráci s průmyslovými partnery fakulty
či ﬁrmami sídlícími ve vědecko-technickém parku přímo v areálu FI.
Každý semestr si můžete vybírat z dvou set předmětů. Můžete se
zapojit do projektu Kybernetický polygon, který vytváří prostředí
pro výzkum a vývoj metod na ochranu proti útokům na kritické
informační infrastruktury v České republice. Fakulta pořádá dvakrát ročně setkání ﬁrem se studenty, kde získáte možnost spolupracovat na projektech, sehnat u ﬁrmy stáž nebo stálé zaměstnání.

Informatika (specializace Bioinformatika a systémová biologie, Graﬁcký design, Matematická informatika, Počítačové systémy, komunikace a bezpečnost, Rozšířená matematika, Vizuální informatika,
Zpracování přirozeného jazyka..), Informatika ve vzdělávání, Kyberbezpečnost, Programování a vývoj aplikací

Dopravní fakulta Jana Pernera
Univerzita Pardubice
Fakulta leží přímo v moderním univerzitním kampusu na Stavařově. To znamená koleje, menza, kluby i sportoviště hned u školy.
V Technologickém areálu v Doubravicích probíhá praktická výuka
a výzkum v moderních laboratořích Výukového a výzkumného centra v dopravě. Fakulta má vlastní dopravní sál, který je zaměřený
na technologii a řízení železniční dopravy. Možnost studia v zahraničí v rámci Erasmu i jiných programů a široký stipendijní program
Propojení teorie s praxí.

Dopravní management a marketing, Dopravní stavitelství, Elektrická trakce a elektromobilita, Logistika, Provoz a údržba vozidel,
Stavba vozidel, Technika, technologie a řízení letecké dopravy, Technologie a řízení dopravy

Fakulta elektrotechniky a komunikačních
technologií, VUT v Brně
Stanete se postrachem všech hackerů – obor Informační bezpečnost:) Budete vytvářet technologie a posouvat hranice moderní
lékařské péče - Biomedicínská technika a bioinformatika.
97 % absolventů má do 3 měsíců zajištěné zaměstnání v oboru
Fakulta sídlí ve zbrusu novém moderním komplexu s řadou špičkových laboratoří, jako jsou třeba multimediální a robotické systémy
nebo zkratovna.

Audio inženýrství, Automatizační a měřicí technika, Biomedicínská
technika a bioinformatika, Electrical Engineering, Elektronika a
komunikační technologie, Informační bezpečnost, Mikroelektronika a
technologie, Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, Telekomunikační a informační systémy

F. informatiky a managementu
Univerzita Hradec Králové
Fakulta informatiky a managementu byla zvolena Fakultou roku 2019
mezi veřejnými vysokými školami s ekonomickým zaměřením.
Studenti mají možnosti studijních a pracovních stáží v zahraničí s nadstandardní ﬁnanční podporou fakulty. Fakulta nabízí příjemné studijní
i relaxační prostředí v moderní budově kampusu. Výuka probíhá v
menších skupinách s osobním přístupem. Všechny vyučované předměty mají elektronické podklady na BlackBoardu, kde vyučující zveřejňují své přednášky a studijní materiály. Díky virtualizaci počítačových
učeben je poté možné se dostat ke specializovanému softwaru kdykoli a odkudkoli. Už během studia se potkáte s odborníky z praxe,
např.: na přednáškách nebo na veletrhu pracovních příležitostí HIT
kariéra, který fakulta pořádá.

Aplikovaná informatika - Softwarové inženýrství , Ekonomika a
management, Informační management, Management cestovního
ruchu (anglický jazyk/německý jazyk)
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Fakulta elektrotechnická

Fakulta strojního inženýrství

České vysoké učení technické v Praze

Vysoké učení technické v Brně

Fakulta se řadí mezi první desítku výzkumných institucí v ČR.
Absolventi mají velmi vysoké uplatnění.
Díky nízkému poměru 7 studentů na 1 pedagoga se vám dostane blízkého, individuálního a partnerského přístupu ve výuce.
Na fakultě budete pracovat na konkrétních výzkumných a inovačních
projektech na objednávku českých i zahraničních průmyslových partnerů, biomedicínských, bezpečnostních a vojenských institucí.
Budete mít příležitost pracovat ve vědeckém centru, které se zabývá
umělou inteligencí.

Obor Stavba strojů a zařízení vás naučí, jak navrhnout
a postavit vozidla i jejich části. Fakulta získala první místo v celorepublikové anketě Škola doporučená zaměstnavateli. 97 % absolventů pracuje nebo podniká do půl roku od skončení studia. Na fakultě
působí tři studentské týmy, které staví pneumobil, malá dálkově řízená letadla a formuli. Fakulta se dlouhodobě umísťuje na předních
místech žebříčku strojních fakult České republiky, který každoročně
sestavují Hospodářské noviny.

Elektronika a komunikace, Elektrotechnika, energetika a
management, Kybernetika a robotika, Lékařská elektronika
a bioinformatika, Otevřená informatika, Otevřené
elektronické systémy, Softwarové inženýrství a technologie

Fakulta aplikovaných věd

Aplikovaná informatika a řízení, Energetika, Fyzikální inženýrství a
nanotechnologie, Kvalita, spolehlivost a bezpečnost, Matematické
inženýrství, Materiálové inženýrství, Profesionální pilot, Průmyslový
design ve strojírenství, Stavba strojů a zařízení, Strojírenská
technologie, Strojíresntví, Základy strojního inženýrství

Fakulta elektrotechnická

Západočeská univerzita v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni

Ve všech odvětvích svého výzkumu a vývoje získává fakulta
skvělé výsledky. Největším pracovištěm fakulty je evropské centrum excelence NTIS - “Nové technologie pro informační společnost”. Na nejrůznějších projektech tady pracují nejen akademici, ale pravidelně se zapojují i studenti. Fakulta podporuje
studium v zahraničí. Dalším bonusem je samotná Plzeň jako tradičně průmyslové město a spolupráce s řadou ﬁrem. Fakulta
se snaží studentům nabídnout přátelské prostředí.

Fakulta spolupracuje s předními průmyslovými podniky. Do těch se
můžete zapojit i vy již v průběhu studia. V rámci kampusu můžete využívat posilovny, tělocvičny a venkovní hřiště. Součástí FEL je i RICE –
Research and Innovation Centre for Electrical Engineering, přední
a špičkové výzkumné centrum v západočeském regionu. Plzeň jako
studijní město vám poskytne kulturní zážitky po celý rok. Své studium
můžete obohatit o množství certiﬁkovaných programů, které vám
značně rozšíří obzory.

Aplikovaná fyzika a fyzikální inženýrství, Automatické řízení a robotika,
Geomatika, Informační systémy, Informatika, Informatika a výpočetní
technika, Kybernetika a řídící technika, Matematika a ﬁnanční studia,
Matematika a její aplikace, Počítačové modelování v mechanice,
Stavební inženýrství, Umělá inteligence a automatizace a další

Elektrotechnika a informační technologie

Zohlednění zkoušek Scio může být různé podle konkrétního oboru, který si vyberete.
Podrobnosti najdete vždy na stránkách fakulty i Scio.cz.
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Fakulta technologie ochrany prostředí
Vysoká škola chemicko-technologická
Zcela nové posluchárny na fakultě jsou vybaveny moderní
technikou. Pro odpočinek můžete využít rekreační zařízení
v Peci pod Sněžkou a Jáchymově. Laboratoře jsou moderně
vybaveny, standardem je např. 3D tiskárna. Během studia se
na všech ústavech fakulty můžete podílet na zajímavých
výzkumech spojených s praxí. Club 307 působící v rámci
fakulty vás připraví na náročná výběrová řízení, typická
zejména pro consultingové společnosti.

Ekotoxikologie a environmentální analýza, Energie
a paliva, Voda a prostředí

Farmaceutická fakulta
Univerzita Karlova v Praze
Budete pracovat na moderních přístrojích, které se pak používají
v klinických laboratořích. Fakulta je nejvýznamnějším centrem farmaceutického výzkumu v ČR. Studenti, kteří se rozhodnou na
fakultě studovat, mají možnost se zapojit do vědecké činnosti.
Fakulta podporuje Spolek studentů farmacie, který organizuje
mnoho mezinárodních akcí a díky němuž můžete vycestovat třeba na celosvětový kongres studentů – farmaceutů. Fakulta provozuje Facebook skupinu pro uchazeče (Uchazeči FaF v HK), kde
se můžete na cokoli zeptat – odpovídají vám tam současní studenti nebo čerství absolventi fakulty. Součástí fakulty je botanická zahrada léčivých rostlin a České farmaceutické muzeum
v Kuksu.

Farmacie, Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví,
Pharmacy

NSZ jsou povinnou
součástí přijímaček

NSZ vám pomohou
prominout přijímačky

Fakulta chemická
Vysoké učení technické v Brně
Praxe je podstatnou součástí výuky už od nejnižších ročníků.
Můžete se zapojit do reálných projektů a fakulta vás podpoří
i v realizaci těch vlastních. Centrum materiálového výzkumu
vám umožní pracovat s těmi nejmodernějšími přístroji. Mnoho
studentů se vypraví během studia alespoň na chvíli na zkušenou do zahraničí.

Aplikovaná analytická, environmentální a forenzní chemie,
Environmentální chemie, bezpečnost a management, Chemie a
chemické technologie, Chemie a technologie materiálů, Chemie a
technologie potravin - Biochemická technologie, Chemie a
technologie potravin - Chemie a analýza přírodních látek
Chemie a technologie potravin - Potravinářská chemie a
technologie, Chemie pro medicínské aplikace

Fakulta veterinární hygieny a ekologie
Veterinární univerzita v Brně
Je jednou ze dvou fakult, poskytujících veterinární vzdělávání v České republice. Můžete navštěvovat zajímavé
kroužky, třeba Myslivecký. Staňte se členem univerzitního
Kynologického klubu – organizace se zabývá výcvikem
psů, v klubu se můžete věnovat agility, dogdancingu, ﬂyballu a dalším aktivitám. V rámci univerzity jsou nabízené
zajímavé sporty, třeba břišní tanec nebo windsurﬁng.
Během studia můžete vyjet na Erasmus, jednoměsíční
výměnný studijní pobyt nebo na pracovní stáž.

Veterinární lékařství, Animal Protection and Welfare,
Bezpečnost a kvalita potravin, Food Safety and Quality,
Ochrana zvířat a welfare, Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii

za NSZ je stipendium
nebo jiné výhody

Způsob zohlednění se může lišit podle
vybraného oboru.
Podrobnosti najdete na www.scio.cz

Zohlednění zkoušek Scio může být různé podle konkrétního oboru, který si vyberete.
Podrobnosti najdete vždy na stránkách fakulty i Scio.cz.
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MEDICÍNA A FARMACIE

o sobě je jednou velkou
zkouškou. Otestuje vás ve
výdrži, odhodlání
i snaživosti a hlavně
schopnosti učení.
Tyto školy se drží jako jedny
z posledních v České
republice tradičního
konceptu pětiletého
magisterského studia. Má
to i své výhody, studium
začíná společným
základem, etikou, ﬁlosoﬁí
a podobně, a uceleně
pokračuje až do pátého,
případně šestého ročníku.
Poté studenti zamíří
k jedněm státnicím, oproti
rozdělenému studiu, kdy
student mířící
k magisterskému titulu musí
projít dvěma státními
zkouškami. Přijímací zkoušky
na medicínu a farmacii jsou
zaměřené na memorování
a ne každý to dokáže, ale
nemusíte věšet hlavu, na

dvě fakulty, Farmaceutickou
fakultu v Hradci Králové a
Fakultu veterinární hygieny
a ekologie, máte možnost
přijetí bez přijímací zkoušky,
pokud dosáhnete určitého
percentilu testech Scio.
Absolventi medicíny
a farmacie jsou jedni
s nejnižší nezaměstnaností. Vystudování
téměř stoprocentně slibuje
možnost práce, zvolená
škola v tomto případě
nehraje roli.
Nezaměstnanost se
pohybuje pod 1,5 %. Navíc
v posledních letech platy
absolventů farmacie rostou
a tomuto oboru se
dlouhodobě daří čím dál tím
lépe, platí, že platy jsou ve
farmaceutickém průmyslu
jedny z nejvyšších.

Lékařské fakulty a studium farmacie
Proč nemířit výš? Tuhle větu
si v poslední době asi říká
čím dál tím více uchazečů,
v posledních letech roste
počet přihlášených, s tím ale
také roste obtížnost se na
takovou školu dostat. Ale
nenechte se odradit,
studium farmacie
a medicíny vám mnohé
přinese. Ať už mnoho
dovedností jako komunikační
nebo organizační
dovednosti, tak tato škola
sama
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Nastartujte úspěšnou kariéru už na škole.
NEWTON University vás uvede do světa byznysu
KARIÉRA A SÍŤ KONTAKTŮ SE DÁ BUDOVAT UŽ PŘI STUDIU. JAK JE TO PRO BUDOUCÍ ŽIVOT DŮLEŽITÉ, VĚDÍ NA
VYSOKÉ ŠKOLE NEWTON, A. S. (V ZAHRANIČÍ NEWTON UNIVERSITY), 6X NEJLÉPE HODNOCENÉ SOUKROMÉ VYSOKÉ
ŠKOLE V ČR. SVÉ STUDENTY K PRAKTICKÉMU VYUŽITÍ NABYTÝCH ZNALOSTÍ DŮSLEDNĚ VEDOU. ZAKLÁDAJÍ SI NA
OSOBNÍM PŘÍSTUPU A NA KVALITNÍ VÝUCE S DŮRAZEM NA PRAXI.

NEWTON University sídlí
v Brně, v Praze a nedávno zahájila výuku i v Bratislavě. Nabízí bakalářské, magisterské, profesní i manažerské programy, v rámci kterých se
vám dostane moderní
výuky byznysu, ekonomiky, managementu, marketingu, v profesním
vzdělávání pak i aplikované psychologie pro
manažery.

Studium úzce spojené
s praxí
Na NEWTON University
přednáší odborníci z praxe, profesionálové ve
svém oboru. Čerpat znalosti a zkušenosti budete
třeba od mentálního kouče vrcholových sportovců Mariana Jelínka nebo
marketingového experta
Karla Novotného. K výuce patří i praktické kurzy
a výcviky.

Získejte kontakty
a začněte budovat kariéru už na škole
Na NEWTONu funguje
kariérní centrum NEWTON Careers, které studentům pomáhá se sháněním zajímavých stáží.
Získáte spoustu zkušeností a kontaktů, a to i ve
společnostech jako jsou
Nestlé, Coca-Cola, Red
Bull a další.

„Dříve platilo, že student
musí nejprve vystudovat
a zkušenosti nabere až
s prvním zaměstnáním.
Dnes je to jinak, lidé s
praxí jsou pro zaměstnavatele jednoznačně
zajímavější,“ říká vedoucí
kariérního centra
Andrea Kráslová.
Rozjeďte své podnikání
při studiu
NEWTON University své
studenty podporuje i byznysovým akcelerátorem.
Pětiměsíční akcelerační
program vede zkušená
podnikatelka Margareta
Křížová. Pomůže vám
s rozjezdem vašich podnikatelských nápadů,
nabídne mentory
i know-how. Nejlepší projekty mají šanci získat
ﬁnance z investičního
fondu NEWTON University Angel Fund.
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Studujte klidně i v angličtině
Pokud se chcete perfektně připravit na mezinárodní kariéru, přihlaste se
na nový obor vyučovaný
v angličtině.

„Chceme vyjít vstříc stále
větší poptávce domácích
uchazečů o studium
v angličtině, ne každý má
totiž možnost vycestovat
za vzděláním do zahraničí, přitom angličtinu
uplatní a chce ji rozvíjet,“
vysvětluje rektor
NEWTON University Jan
Mojžíš.
„Studium v angličtině
posouvá jazyk a rozšiřuje
síť kontaktů i obzory.
Umožňuje propojit studenty po celém světě spolu s odborníky z praxe
i jiných mezinárodních

zahraničních vysokých
škol. Získaný titul pak
navíc uplatníte kdekoliv
v Evropě.
Podejte si přihlášku
a staňte se členem rodiny NEWTON. Nechte se
inspirovat a motivovat
k dosažení vysokých cílů.

Třeba se právě vy přidáte k absolventům NEWTONu, kteří se pravidelně umisťují v prestižním
žebříčku Forbes 30 pod
30.

Jak na VŠ vydává společnost Scio.
www.scio.cz, s.r.o.
Adresa: Pobřežní 34, 186 00 Praha 8 – Karlín
Telefon: +420 234 705 555
Email: scio@scio.cz

