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3.12.

Fakulta zdravotníctva; TnUAD Trenčín

Česká republika

4.12.

Fakulta ekológie a environmentalistiky TU

2.12.

Pedagogická fakulta UK Praha

Zvolen

3.12.

Fakulta informačních technologií ČVUT Praha

Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK

3.12.

Univerzita obrany Brno

Bratislava

4.12.

Fakulta strojního inženýrství VUT Brno

10.12.

11.12.

15.12.

Fakulta chemická VUT Brno

Fakulta informatiky a informačných
technológií STU Bratislava

4.12.

Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU Brno

Fakulta manažmentu PU Prešov

6.12.

Fakulta strojní ZČU Plzeň

9.12.

Farmaceutická fakulta UK Hradec Králové

9.12.

Fakulta strojní TU Liberec

11.12.

Fakulta ekonomie a managementu UTB Zlín

T

Fakulta humanitních studií UTB Zlín
1. 12.

Divadelná fakulta, VŠMU v Bratislave

2. 12.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

5. 12.

Filmová a televízna fakulta, VŠMU v Bratislave

N

Fakulta aplikované informatiky UTB Zlín
Fakulta multimediální komunikace UTB Zlín
Fakulta technologická UTB Zlín
F. logistiky a kriz. řízení Uherské Hradiště

(NPS) S

Prečo ísť na skúšku už teraz?
n Istota prijatia na mnohé fakulty už v predstihu.

Najbližší termín skúšok: 6. 2.2016
Uzávierka prihlášok:

21. 1. 2016

Predmety:

Všeobecné študijné predpoklady

n Poznám včas svoje šance na prijatie na vysnenú fakultu.

Obecné studijní předpoklady

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

Základy spoločenských vied

opraviť si ju v niektorom z ďalších termínov.
n Ušetrím veľa času aj peňazí, pretože nemusím ísť na

Matematika
Miesta konania:

prijímačky do vzdialeného mesta, napríklad v Čechách.

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

n Zažijem atmosféru reálnych skúšok, odbúram stres.

A

(

NPS)

VŠ?

Nie je nutné byť najlepší. Na prijatie na celú radu fakúlt často

Zoznam všetkých 50 fakúlt v Čechách a 25 na Slovensku

stačí vyriešiť správne len polovicu testu.

nájdete na www.scio.sk/fakulty.

17 fakult
stačí percentil < 50

+19 fakult

+18 fakult

+3 fakult

+10 fakult

< 60

< 70

< 80

< 90

2 tipy, ktoré môžu pomôcť s otázkou
„Čo po strednej škole?“
MOOC –

VŠ

Neviete, čo presne vás na VŠ čaká, čo bude štúdium obnášať a

Základné informácie o MOOC a prehľad najvýznamnejších

čo všetko sa budete musieť naučiť? Vyskúšajte si vysokú školu

serverov nájdete na www.scio.cz/mooc

nanečisto. MOOC (Massive online open courses) vám s tým
môžu pomôcť. Môžete si vyhľadať vysokoškolské kurzy, ktoré
Vás zaujímajú a vyskúšať si ich nanečisto.

Č

MOOC

U

(

)

Stovky najlepších univerzít sveta ponúkajú svoju

n

Medical Neuroscience

výučbu on-line.

n

Bioelectricity: A Quantitative Approach

n

Sú spravidla ZDARMA.

n

Microeconomics Principles

n

Sú často interaktívne a takmer vždy veľmi pútavé.

n

Marketing in a Digital World

n

Anglicky, ale zrozumiteľne a s titulkami.

n

The French Revolution

n

Prihlásenie je veľmi intuitívne a jednoduché.

n

Econometrics: Methods and Applications

n

Po splnení určitých podmienok je možné získať aj

n

Introduction to Quantum Optics

certifikát o absolvovaní.

n

Understanding Einstein: The Special Theory of

n

n

Odporučiť je možné napr. servery www.coursera.org

Relativity

alebo www.edx.com , ale je ich celá rada.

A

n

Buddhism and Modern Psychology

?

Na webe www.lepsieskoly.sk je možné nájsť celú radu veľmi

sa zhoduje výučba s následnou praxou? Ako dlho si absolventi

užitočných informácií o VŠ: Aké platy majú absolventi

jednotlivých škôl hľadajú prácu? a ďalšie...

jednotlivých VŠ? Zvolili by znovu rovnakú školu? Do akej miery

R
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K prijatiu na fakultu môžu pomôcť Národné porovnávacie skúšky (NPS)
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Fakulta informatiky a informačných technológií STU

Fakulta riadenia a informatiky ŽU

Fakulta elektrotechniky a informatiky STU

Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

Ekonomická fakulta UMB

Farmaceutická fakulta UK

Fakulta polit. vied a medzinárodných vzťahov UMB

Fakulta managementu UK

Právnická fakulta UMB

Fakulta sociálnych vied UCM

Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU

Fakulta medzinárodných vzťahov EU

Elektrotechnická fakulta ŽU

Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK

Strojnícka fakulta ŽU

Materiálovotechnologická fakulta STU

Stavebná fakulta TUKE

Fakulta prírodných vied UCM

Ekonomická fakulta TUKE

Filozofická fakulta UK

Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Strojnícka fakulta STU

Fakulta prírodných vied UKF

Fakulta masmediálnej komunikácie UCM

Filozofická fakulta UMB

Fakulta hospodárskej informatiky EU

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU

Filmová a televízna fakulta VŠMU

Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky TUZ

