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Slovenská republika
9. 11.

11.11.
14.11.
30.11.

Slovenská republika

Fakulta prírodných vied, UMB v B. Bystrici

30. 11. Fakulta architektúry, STU v Bratislave
Divadelná fakulta, VŠMU v Bratislave

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a

Hudobná a tanečná fakulta, VŠMU v

spojov ŽU v Žiline

Bratislave

Fakulta priemyselných technológií; TnUAD v

Fakulta múzických umení, AU v Banskej

Trenčíne

Bystrici

Fakulta dramatických umení, AU v Banskej

Fakulta výtvarných umení, AU v Banskej

Bystrici

Bystrici

Česká republika
1.11.

Fakulta architektury VUT Brno

9.11.

Fakulta architektury ČVUT Praha

3.11.
11.11.
19.11.
23.11.
25.11.

30.11.

Divadelní fakulta JAMU Brno

Fakulta dopravní ČVUT Praha

Fakulta umění a architektury TU Liberec

Fakulta elektrotechnická ČVUT Praha

(NPS) S

Dopravní fakulta Jana Pernera Upa Pardubice

N

Najbližší termín skúšok: 10.12. 2016
Uzávierka prihlášok:
Predmety:

Miesta konania:

24 11. 2016

Všeobecné študijné predpoklady
Obecné studijní předpoklady
Základy spoločenských vied

Bratislava, Košice, Nitra, Žilina,
B. Bystrica, Prešov

Fakulta architektury ČVUT Praha

Hudební a taneční fakulta AMU Praha

Fakulta elektrotechniky a komunikačních
technologií VUT Brno

Fakulta přírodovědně-humanitní a
pedagogická TU Liberec

Fakulta architektury VUT Brno

Fakulta multimediálních komunikací UTB Zlín

Fakulta stavební VUT Brno

Fakulta technologie ochrany prostředí
VŠCHT Praha

Fakulta výtvarných umění VUT Brno

Akademie výtvarných umění AVU Praha

Fakulta multimediálních komunikací UTB Zlín

Přírodovědecká fakulta UPOL Olomouc

N

20.11.

Fakulta informatiky MU Brno

Fakulta tělesné kultury UPOL Olomouc

26.11.

Česká republika

P

?

 Istota prijatia na mnohé fakulty už v predstihu.

 Poznám včas svoje šance na prijatie na vysnenú fakultu.

 Pokiaľ sa mi skúška nepodarí teraz, mám ešte dosť času

opraviť si ju v niektorom z ďalších termínov.

 Ušetrím veľa času aj peňazí, pretože nemusím ísť na

prijímačky do vzdialeného mesta, napríklad v Čechách.

 Zažijem atmosféru reálnych skúšok, odbúram stres.

F

STU - nezabudni sa už teraz
prihlásiť na Národnú porovnávaciu skúšku!
Fakulta uznáva iba prvé dva termíny skúšok.

Prvý termín je 10.12.2016, druhý je 3.2.2017.
Skúšku možno absolvovať aj 2x, fakulta uzná lepší
výsledok.

VOĽBA ODBORU ŠTÚDIA NA VŠ

6 tipov, ktoré mi môžu pomôť s rozhodovaním
Ponuka vysokých škôl je veľmi široká a zvoliť si odbor štúdia,

ktorý ovplyvní celý zvyšok života tak môže byť celkom oriešok.

1. K

Pomôžeme vám.

?R

Tento dotazník, ktorý je zdarma, ti pomôže urovnať si v hlave, k

čomu ťa to ťahá viac. Obsahuje 50 jednoduchých otázok a jeho
vyplnenie zaberie len 10-15 minút. Nakoniec ti ponúkne

zoznam študijných odborov, ktoré by mohli mohli byť vhodné
práve pre teba.

www.vysokeskoly.cz/pruvodce-vyberem-skoly/

2. Č

C

D

M

?

A akú školu by mal mať vyštudovanú? A čo by mal vedieť?
Odpovede na tieto aj ďalšie otázky nájdeš na tomto webe.
www.pozicie.sk

?

Na tejto adrese nájdete informácie o priemerných platoch
väčšiny pracovných pozícií, a to aj podľa regiónov.
www.platy.sk

4. A

?

Ponuka študijných odborov je veľmi široká a nie je vždy
jednoduché sa v nich zorientovať. Niektoré odbory by ste
možno na niektorých fakultách ani nečakali.
Viete napríklad, že na Fakulte baníctva, ekológie, riadenia a
geotechnológií na TU v Košiciach je možné študovať študijný
program Geoturizmus?
S vyhľadávaním študijných odborov ti môžu pomôcť tieto dve
databáze.
Slovensko www.vysokeskoly.sk/programy
Česko www.vysokeskoly.cz

T

Až do 18. 11. prebieha testovanie Všeobecných
študijných predpokladov. Test je súčasťou prijímacieho
konania na 30 slovenských a 50 českých fakúlt VŠ, ktoré
využívajú Národné porovnávacie skúšky. (scio.sk/fakulty).
Inštrukcie nájdete tu: test-predpokladov.sk

?

Skrýva sa môj potenciál skôr v schopnosti analyzovať
problémy? V komunikácii s ľuďmi? V zmysle pre inovácie?
Alebo mám schopnosť motivovať ostatných? Tvoje silné stránky
ti pomôže odhaliť test, ktorý pripravili skúsený psychológovia.
Môže ti napovedať, ktorá oblasť práce a štúdia by pre teba bola
vhodnejšia.
www.testsilnychstranek.cz

6. A

?

Viac ako 80 fakúlt v ČR a SR prijíma na základe testu
Všeobecných študijných predpokladov alebo obdobných testov.
Vieš, že tvoja škola ti môže umožniť vyskúšať si tento test
zadarmo? Zistíš, ako test vyzerá a dozvieš sa, ako si na tom a
aké máš šance na prijatie. Testovanie je možné v priebehu
novembra. Spýtaj sa svojho triedneho učiteľa alebo výchovného
poradca, či vašu školu prihlásil. Prihlásiť školu zadarmo je
možné tu:
scio.sk/nps/vsp.asp

Popísaných je viac než 585 pracovných pozícií.

3. A

5. V

S

,

?

Skúste si odpovedať na tieto otázky:
U ktorých vecí mám pocit, že som v nich dobrý/á?
Čo ma motivuje?

Pri čom si užijem najviac zábavy?

Ku komu alebo k čomu vzhliadam?

Je niečo, čo som chcel/a vždycky skúsiť?
Na ktoré úspechy som najviac pyšný/á?
Moja obľúbená hodina v škole?

O čom si rád čítam vo voľnom čase?

Keby som si mohol/a na jeden deň zvoliť
akékoľvek zamestnanie, ktoré by to bolo?
Čím som chcel byť ako dieťa?

