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 ZČU v Plzni, Pedagogická fakulta

16.1. MU v Brně, Lékařská fakulta

 OU v Ostravě, Fakulta sociálních studií

 UK v Praze, 2. lékařská fakulta

 UK v Praze, Filozofická fakulta

 UK v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové

 UO v Brně, Fakulta vojenského zdravotnictví

 UP v Olomouci, všechny fakulty 

 VUT v Brně, Fakulta informačních technologií

16.-17.1. OU v Ostravě, Filozofická fakulta

 OU v Ostravě, Přírodovědecká fakulta

18.1. UPa v Pardubicích,  Fakulta ekonomicko-správní

19.1. UPa v Pardubicích, Fakulta filozofická

 ZČU v Plzni, Ekonomická fakulta

20.1. MU v Brně, Lékařská fakulta

 SU v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě

21.1.  MU v Brně, Fakulta informatiky

 UJEP v Ústí n/Labem, všechny fakulty 

 UK v Praze, Přírodovědecká fakulta

 VŠPJ v Jihlavě

 ZČU v Plzni, Fakulta elektrotechnická

22.-23.1. MU v Brně, Fakulta sociálních studií

 ČZU, F. agrobiologie, potrav. a přírodních zdrojů

 ČZU v Praze, Fakulta tropického zemědělství

 ČZU v Praze, Fakulta životního prostředí

 ČZU v Praze, Provozně ekonomická fakulta

 VŠE v Praze, Fakulta informatiky a statistiky

22.1. ČVUT, Fakulta stavební

 MENDELU v Brně, Provozně ekonomická fakulta

 UHK Hradec Králové, Filozofická fakulta

 UK v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu

 UTB ve Zlíně, všechny fakulty 

 VŠB-TUO v Ostravě, Fakulta stavební

 VŠE v Praze, Fakulta informatiky a statistiky

 VŠCHT v Praze, všechny fakulty

 ZČU v Plzni, Fakulta ekonomická, pobočka Cheb

23.1. MU v Brně, Přírodovědecká fakulta

 VŠB-TUO v Ostravě, Ekonomická fakulta

25.1. MU v Brně, Ekonomicko-správní fakulta

26.1. MU v Brně, Přírodovědecká fakulta

 MENDELU v Brně, Institut celoživotního vzdělávání

27.1. MU v Brně,  Fakulta informatiky

 MENDELU v Brně, Zahradnická fakulta

 VŠB-TUO, F. metalurgie a materiál. Inženýrství

 ZČU v Plzni, Fakulta aplikovaných věd

29.1. ČVUT v Praze,  Fakulta informačních technologií

 VFU v Brně, Farmaceutická fakulta

 VŠB-TUO v Ostravě, F. elektrotechniky a informatiky

 VŠB-TUO v Ostravě, Fakulta strojní

 VŠB-TUO v Ostravě, Hornicko-geologická fakulta

30.1. VŠE v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů
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22. 11. Fakulta výtvarných umění, VUT v Brně

23. 11. Filmová a televizní fakulta, AMU v Praze

30. 11.  Fakulta architektury, ČVUT v Praze

 Fakulta architektury, VUT v Brně

 Fakulta multimediálních komunikací, UTB ve Zlín

Slovenská republika

január Ekonomická fakulta UMB B. Bystrica 
 (viac na webe fakulty)

15.1.  Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre

 Fakulta umení TUKE v Košiciach

19.1. Fakulta manažmentu PU v Prešove

22.1. Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave

 F. záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre

23.1.  Pedagogická fakulta UK v Bratislave

 Filozofická fakulta UK v Bratislave

26.-27.1. Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave

26.1. Právnická fakulta TRUNI v Trnave

28.1. Lesnícka fakulta TU vo Zvolene

 Pedagogická fakulta PU v Prešove

29.1. Fakulta telesnej výchovy a športu UK v Bratislave

 Technická fakulta SPU v Nitre

30.1. Pedagogická fakulta PU v Prešove

3.2. F. environmentálnej a výrobnej techniky TU Zvolen

Česká republika 

7.1. UO v Brně, Fakulta vojenského leadershipu

 UPa v Pardubicích, Fakulta zdravotnických studií 

8.1. Akademie múzických umění v Praze

 UK v Praze, 3. lékařská fakulta

 VŠE v Praze, Fakulta managementu

09.1.   UK v Praze, 1. lékařská fakulta

 VŠE v Praze, Národohospodářská fakulta

 Policejní akademie Praha

11.1. MU v Brně, Filozofická fakulta

 MU v Brně, Právnická fakulta

 ZČU v Plzni, Fakulta filozofická

13.1. SU v Opavě, Matematický ústav 

 SU v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta

 UK v Praze, Fakulta humanitních studií

 UPa v Pardubicích, Dopravní fakulta

 UPa v Pardubicích, Fakulta chemicko-technologická

14.1. VŠB-TUO,  Fakulta bezpečnostního inženýrství

 VUT v Brně, Fakulta podnikatelská

 ZČU v Plzni, Fakulta strojní

15.-16.1.  OU v Ostravě, Lékařská fakulta

 UHK, F. informatiky a managementu 

 UHK Hradec Králové, Pedagogická fakulta

 UHK Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta

 UHK Hradec Králové, Ústav sociální práce

15.1.  JU v Č. Budějovicích, všechny fakulty 

 OU v Ostravě, Fakulta sociálních studií

 UHK Hradec Králové, Filozofická fakulta

 UPa v Pardubicích, Fakulta restaurování

 VŠE v Praze, fakulta podnikohospodářská

 VUT v Brně, Fakulta informačních technologií

 VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství

30.11. Hudební a taneční fakulta, AMU v Praze

 Akademie výtvarných umění, AVU v Praze

 Divadelní fakulta, JAMU v Brně

 Fakulta umění a architektury, TU v Liberci

 F. architektúry, STU v Bratislave (přijímá s 

n Možnost přijetí na množství fakult už v únoru.

n Poznám včas svoje šance na přijetí na vysněnou fakultu.

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

opravu. 

n Ušetřím čas a peníze, protože nemusím na přijímačky 

do vzdáleného města. 

n Zažiju atmosféru reálných zkoušek, odbourám stres. 

Proč jít na zkoušku už v únoru?
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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. 

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

 

Nejbližší termín zkoušek: 6. 2. 2016

Uzávěrka přihlášek:  21. 1. 2016

Předměty:    Obecné studijní předpoklady

           Základy společenských věd

   Matematika

Na prijatie na fakultu (niektoré fakulty) môžu pomôcť NPS Scio, ktoré sa konajú už 6. 2. 2016.(      )
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www.scio.sk

Den otevřených dveří na vysoké škole 

   Dělejte si poznámky

Všechno si zapisujte a klidně i fotografujte. Druhý den po 

návštěvě už byste si pamatovali jen polovinu, a pokud 

navštívíte více fakult, mohou se vám informace pomíchat. 

Zapisujte si i své dojmy a pocity. Možná právě ty budou 

rozhodovat, kam se nakonec zapíšete. Co vás nadchlo? 

Proč vás někdo zaujal? Kde nebo s kým vás to bavilo? Atd. 

Nabídka vysokých škol je velmi široká a zvolit si obor studia, který ovlivní celý 

zbytek života, tak může být celkem oříšek. Pomůžeme vám.

n Istota prijatia na mnohé fakulty už v decembri!

n Poznám včas svoje šance na prijatie na vysnenú fakultu.

n Pokiaľ sa mi skúška nepodarí teraz, mám ešte dosť času 

opraviť si ju v niektorom z ďalších termínov.

n Ušetrím veľa času i peňazí pretože nemusím na prijímačky 

do vzdialeného mesta, napríklad do Čiech.

n Zažijem atmosféru reálnych skúšok, odbúram stres.

Najbližší termín skúšok: 12. 12. 2015 (uzávierka 27. 11.)

Miesta konania: Bratislava, Košice, Nitra, Žilina, B. Bystrica                    

VŠ využívajúce NPS: 50 fakúlt v Čechách a 25 na Slovensku, 

www.scio.sk/fakulty

Prečo ísť na skúšku už v decembri?
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Fakulta architektúry STU
    Nezabudni sa už teraz prihlásiť na Národnú 

porovnávaciu skúšku! Fakulta uznáva iba prvé dva   

                                termíny skúšok. 

První termín zkoušek 12. prosince 
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n Stovky nejlepších univerzit světa nabízí svou výuku  

on-line. Často pod vedením špiček v oboru.

n Jsou často interaktivní a téměř vždy velmi poutavé. 

Přitom není nutné je dokončit.

n Jsou ZDARMA.

n Anglicky, ale srozumitelně a s titulky.

n Přihlášení je velmi intuitivní a jednoduché.

n Po splnění určitých podmínek lze získat i certifikát 

o absolvování (může se hodit při hledání práce).

n Doporučit lze např. www.coursera.org nebo 

www.edx.com , ale je jich celá řada.
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n Medical Neuroscience

n Bioelectricity: A Quantitative Approach

n Microeconomics Principles

n Marketing in a Digital World

n The French Revolution

n Econometrics: Methods and Applications

n Introduction to Quantum Optics

n Understanding Einstein: The Special Theory of 

Relativity

n Buddhism and Modern Psychology

n Mobile Cloud Computing with Android 

Specialization

Názov vysokej školy:

Dátum návštevy:

Prejsť si všetky priestory školy, zaobstarať si fotografie

Pozrieť sa na internáty aj do menzy, ak je to možné

Navštíviť univerzitnú knižnicu

Navštíviť kaviareň / bufet

Obstarať si školský / univerzitný časopis

Prezrieť si študentské nástenky

(ponuky brigád, kurzy, mimoškolský život, ...)

Zúčastniť sa prednášky (sú spravidla verejné)

Prejsť sa okolo školy, mestom (kaviarne, parky, MHD)

Navštíviť profesora predmetu, ktorý ma najviac zaujíma

Preskúmať športové možnosti, hlavne môj šport

Zúčastniť sa nejakej školskej akcie (koncert, apod.)

Spýtať sa študentov čo sa im v škole páči a čo ich štve

Zoznam úloh na DOD
Zoznam niekoľkých úloh, ktoré mi môžu pomôcť lepšie spoznať školu

Meno a kto to je: 

Kontakt: 

Meno a kto to je: 

Kontakt: 

Meno a kto to je: 

Kontakt: 

Kontakty

Zapíšte si akékoľvek kontakty, ktoré sa môžu hodiť

(študijné oddelenie, učiteľ, tréner, stávajúci študenti, …)

Priestory školy / kampusu       

Vybavenosť (technika, knižnica, labs,  apod.)  

Internáty     

Okolie školy  

Možnosti stravovania   

Možnosti športového vyžitia   

Spoločenský život na škole aj mimo  

Dojem z učiteľov / profesorov   

Celkový dojem     

Hodnotenie školy

Od 1 do 5. Pomôže pre srovnanie s ostatními.

1 2 3 4 5

pomôcka pre návštevníka 

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Príprava pred návštevou DOD

ü Zistiť si dopravné spojenie tam aj späť

ü Vytlačiť si adresu, mapku, cestu na fakultu

ü Pripraviť si otázky, ktoré sa chcem opýtať

ü Pripraviť si tento formulár

ü Pripraviť si fotoaparát, zápisník, pero

ü Pozrieť sa na web školy na najčerstvejšie informácie a 

podmienky prijímacieho konania

ü Prezrieť si facebook školy

ü Zistiť si niektoré dáta o škole, napr. www.lepsieskoly.sk

ü Dobre sa vyspať

Otázky, ktoré sa chcem opýtať

ü Koľko bolo prihlásených a prijatých na daný odbor?

ü Koľko študentov nedokončí prvý ročník a prečo?

ü Aké sú náklady spojené so štúdiom vrátane ubytovania?

ü Koľko študentov vycestuje do zahraničia a kam konkrétne?

ü Prečo by som mal študovať práve u vás?

ü Pomáha fakulta študentom nájsť prax behom štúdia, alebo po 

jeho ukončení a akú?

ü Je možné pokračovať v štúdiu daného odboru aj v 

nadväzujúcom magisterskom štúdiu?

ü Čo je možné robiť vo voľnom čase? (šport, zábava, apod.)

ü  
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