jak

prosinec 2O15

D

2.12.

Pedagogická fakulta UK Praha

9.12.

Fakulta strojní TU Liberec

3.12.

Fakulta informačních technologií ČVUT Praha

11.12.

Fakulta ekonomie a managementu UTB Zlín

3.12.

Univerzita obrany Brno

Fakulta humanitních studií UTB Zlín

4.12.

Fakulta strojního inženýrství VUT Brno

Fakulta aplikované informatiky UTB Zlín

Fakulta chemická VUT Brno

Fakulta multimediální komunikace UTB Zlín

4.12.

Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU Brno

Fakulta technologická UTB Zlín

6.12.

Fakulta strojní ZČU Plzeň

Fakulta logistiky a krizového řízení Uherské

9.12.

Farmaceutická fakulta UK Hradec Králové

Hradiště

N

(NSZ) S
Nejbližší termín zkoušek: 6. 2. 2016

Proč jít na zkoušku už v únoru?
n Možnost přijetí na množství fakult už v únoru.

Uzávěrka přihlášek:

21. 1. 2016

Předměty:

Obecné studijní předpoklady

n Poznám včas svoje šance na přijetí na vysněnou fakultu.

Základy společenských věd

n Když se mi zkouška nepodaří, mám ještě dost času na

Matematika

opravu.
n Ušetřím čas a peníze, protože nemusím na přijímačky

do vzdáleného města.

Soutěž NSZ: Nejlepší účastníci v každém kraji
získají věcné ceny i možnost zúčastnit se
celostátního kola soutěže. Pravidla a další
informace na www.scio.cz/soutez.

n Zažiju atmosféru reálných zkoušek, odbourám stres.

Více informací a přihláška na www.scio.cz/nsz

J

(

NSZ)

VŠ?

Není nutné být nejlepší. Pro přijetí na celou řadu fakult často

Seznam všech 50 fakult v Čechách a 25 na Slovensku najdete

stačí vyřešit správně jen polovinu testu.

na www.scio.cz/fakulty.

17 fakult

+19 fakult

+18 fakult

+3 fakult

+10 fakult

stačí percentil < 50

< 60

< 70

< 80

< 90

3 tipy, které mohou pomoci s otázkou
„Co po střední škole?“
MOOC –

VŠ

Váháte, který obor studia zvolit? Nevíte, co přesně vás na VŠ

Základní informace o MOOC a přehled nejvýznamnějších

čeká, co bude studium obnášet, a co všechno se budete muset

serverů naleznete na www.scio.cz/mooc

naučit? MOOC (Massive online open courses) vám mohou
pomoci. Můžete si vyhledat vysokoškolské kurzy, které Vás
zajímají a vyzkoušet si je nanečisto.

C

P

(

Stovky nejlepších univerzit světa nabízí svou výuku

n

Medical Neuroscience

on-line. Často pod vedením špiček v oboru.

n

Bioelectricity: A Quantitative Approach

n

Jsou často interaktivní a téměř vždy velmi poutavé.

n

Microeconomics Principles

n

Jsou ZDARMA.

n

Marketing in a Digital World

n

Anglicky, ale srozumitelně a s titulky.

n

The French Revolution

n

Přihlášení je velmi intuitivní a jednoduché.

n

Econometrics: Methods and Applications

n

Po splnění určitých podmínek lze získat i certifikát

n

Introduction to Quantum Optics

o absolvování (může se hodit při hledání práce).

n

Understanding Einstein: The Special Theory of

n

n

MOOC

Doporučit lze např. www.coursera.org nebo
www.edx.com , ale je jich celá řada.

P

)

Relativity
n

Buddhism and Modern Psychology

n

Mobile Cloud Computing

?

Se studiem v Anglii vám zdarma poradí Poradenské centrum

Celkem 40 univerzit a 750 studijních oborů.

pro vysokoškolské studium ve Velké Británii www.unilink.cz.
Přihlásit se a studovat v Anglii není vůbec složité. Nemusí to
Pomůže vám i s přijímacím řízením od začátku až do nástupu na

být ani nákladné. Víte, že náklady na studium začnete splácet

vysokou školu.

až v okamžiku, kdy dosáhne váš plat 47 tisíc Kč?

P
Můžete zjistit, že některé obory lze studovat na fakultách, kde
byste to nečekali. O existenci některých oborů možná nemáte
ani tušení. Podívejte se na takový malý výběr zajímavých oborů.
Na většinu uvedených oborů vás přijmou na základě výsledku
NSZ.
Více na www.jobs.cz/vs (přehled fakult) a www.scio.cz/fakulty
(fakulty využívající NSZ).

Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU Brno
Design nábytku
Fakulta veterinární hygieny a ekologie VFU Brno
Bezpečnost a kvalita potravin
Fakulta tělesné kultury UP Olomouc
Fyzioterapie či Rekreologie
Přírodovědecká fakulta UP Olomouc
Bioinformatika
Fakulta hornicko-geologická VŠB-TUO Ostrava
Geovědní a montánní turizmus
Ekonomická fakulta VŠB-TUO Ostrava
Ekonomická žurnalistika

