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UNIVERZITA

TVOJ ÚSPEŠNÝ VÝSTUP NA VYSOKÚ ŠKOLU
Je čas vybrať si životnú cestu a ty stojíš pred dôležitým rozhodnutím. Na ktorú vysokú školu povedú tvoje kroky? Ktorá uni-
verzita sa stane tvojou alma mater a položí základ pre vysnívanú kariéru? Na toto rozhodnutie nie si sám. 

Národné kariérne centrum ročne uľahčuje výber vysokej školy tisíckam stredoškolákov. Absolvuj výstup na horu s názvom 
Univerzita s nami. Privedú ťa tam štyri zastavenia, vďaka ktorým sa dokonale zorientuješ v ponuke vysokých škôl a dokážeš 
si vybrať tú, ktorá je pre teba najvhodnejšia.

1 PREČÍTAJ SI ČASOPIS KAM PO STREDNEJ
Skvelý pomocník každého stredoškoláka. Na stranách časopisu sa študentom 
predstavujú slovenské aj české  fakulty. Dočítaš sa, v čom sú výnimočné, aké študij- 
né odbory ponúkajú a ktoré z nich sú najžiadanejšie. K správnemu výberu vysokej 
školy ťa môžu inšpirovať aj príbehy ľudí, ktorí uspeli v oblasti techniky, informačných 
technológií, prírodných vied a ďalších odboroch. Časopis Kam po strednej je ako 
mapa, ktorá ťa vedie po správnej značke. Trikrát do roka, v januári, marci a septem-
bri, ho dostáva aj tvoja stredná škola. Vypýtaj si ho od kariérneho poradcu alebo 
klikni na online verziu na www.nakac.sk. V archíve nájdeš všetky čísla časopisu.

2 ABSOLVUJ VIRTUÁLNY DOD 
Spomedzi vysokých škôl si už vybral svojich favoritov a teraz chceš o nich 
zistiť viac. Vďaka Virtuálnemu DOD nemusíš nikam cestovať. Zapni si 
počítač, pozri si aktuálne vysielania z pohodlia domova a cez chat polož 
zástupcom vysokých škôl otázky na témy, ktoré ťa zaujímajú. Virtuálny 
DOD odštartuje už čoskoro a ponúkne až päť vysielaní: Čo sa na našej 
škole študuje a aké majú absolventi uplatnenie (13.-14.10.), Študentský 
život na VŠ (24.-25.11.), Ako zvládnuť prvý ročník VŠ (15.-16.12.), Možnosti 
ubytovania pre prvákov (19.-20.1.), Koľko ma bude stáť štúdium (23.-24.2.). 
Prihlásiť sa je jednoduché. Na www.nakac.sk si pozri sekciu virtuálny DOD 
a sleduj dátumy vysielania. 
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UNIVERZITA

PRÍĎ NA VÝSTAVU KAM NA VYSOKÚ
Teraz, keď si získal prehľad o vysokých školách vo virtuálnom svete, je na čase spoznať favoritov  
osobne. Kde si však dohodnúť rande s viacerými školami na raz? Predsa na výstave Kam na vysokú! 
Každoročne sa na nej predstavujú zástupcovia slovenských a zahraničných fakúlt. Výstava putuje po 
siedmych mestách Slovenska. Tá tohtoročná sa začína v Košiciach (19.10.) odkiaľ pokračuje do Tr-
navy (1.2.), Trenčína (2.2.) a Žiliny (3.2.). Už tradične sa uskutoční aj v Banskej Bystrici (8.2.), Poprade 
(9.2.) a v Prešove (10.2.). Všetky informácie o výstave získaš na www.nakac.sk v sekcii Kam na vysokú. 
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NAVŠTÍV VIDEOPORTÁL VŠ
Vďaka videoportálu vysokých škôl získaš všetky 
dôležité informácie o univerzitách a fakultách. 
Predstavia sa ti prostredníctvom atraktívnych 
videí. Nahliadni do študijných priestorov, vypočuj 
si pedagógov aj skúsenosti absolventov. To všet-
ko na jednom a tom istom mieste. Pohodlné, 
praktické a moderné riešenie pre každého, kto sa 
rozhoduje pre vysokú školu. Ako sa na portál do-
staneš? Rozklikni na webe nakac.sk sekciu video-
portál VŠ a vyhľadaj školu, ktorá ťa zaujíma. 
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 text: DARINA KVETANOVÁ
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20% zahraničných študentov zo 47 krajín sveta

1,5 mil. EUR vo forme štipendií pre študentov  





Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Fakulta chemicko-inženýrská

Technická 5, 166 28 Praha 6 - Dejvice

O nás
Fakulta chemicko-inženýrská klade ve výuce důraz na osvojení si inženýrského přístupu k řešení problémů. Ve svých studijních programech se tak 
cíleně zaměřuje na rozvoj logického uvažování studentů a jejich schopnosti samostatně řešit nejrozmanitější praktické problémy. Součástí tohoto 
přístupu je i rozvoj a všestranná podpora přirozené tvořivosti studentů. Studenti na FCHI se mohou díky individuálnímu přístupu již od počátku 
svého studia plně zapojit do výzkumných aktivit a stát se tak rovnocennými partnery svých vyučujících. Absolventi FCHI nacházejí díky získanému 
obecnému inženýrskému nadhledu univerzální nadstandardně placené uplatnění na současném, dynamicky se měnícím trhu práce.

Hana2.Svobodova@vscht.cz
+420 220 443 891
https://fchi.vscht.cz/

Termíny podania prihlášok a poplatok

Termíny prijímacích skúšok a poplatok

Študijné odbory

Od 10.1. do 31.3.2022, poplatek 600 Kč.

FCHI VŠCHT Praha přijímá k bakalářskému studiu uchazeče s ukončeným středním vzděláním s maturitní zkouškou. Přijímací řízení probíhá bez 
přijímacích zkoušek.

Bakalářské studijní programy 
 • Chemie 
 • Chemické inženýrství a bioinženýrství 
 • Analytická a forenzní chemie 
 • Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství 
 • Fyzikální a výpočetní chemie 

Navazující magisterské studijní programy 
 • Chemické inženýrství a bioinženýrství 
 • Senzorika a kybernetika v chemii 
 • Analytická chemie 
 • Fyzikální chemie 
 • Datové inženýrství v chemii

Dátum DOD

Možnosti štipendií

Ubytovanie + cena

Platové ohodnotenie absolventov

Firmy, kde sa absolventi zamestnávajú

Známi absolventi univerzity/fakulty

3.-4.12.2021 a 21.-22.1.2022

www.vscht.cz/studium/bakalarske-studium/stipendia

VŠCHT má pro ubytování svých studentů k dispozici vlastní koleje. 
Výše kolejného: cca 115 až 170 Kč (cena včetně DPH/osoba/noc).

Od cca 1400 EUR/měsíc podle konkrétní pracovní pozice a rozsahu 
praxe.

Spektrum firem, které zaměstnávají absolventy FCHI VŠCHT, je velmi široké – od automobilového průmyslu přes 
petrochemii, průmyslovou automatizaci až po farmacii, státní správu, výzkumné organizace či startup firmy  
z oblasti high-tech. Někteří z absolventů jsou také zakladateli vlastních firem.

FCHI: prof. Jiří Drahoš (předseda Akademie věd ČR 2009-2017, 2018 kandidát na prezidenta ČR, senátor) 
VŠCHT: prof. Vladimír Prelog (Nobelova cena 1975)





S NAMI TO 
V ŽIVOTE VYHRÁŠ:
ŠTUDUJ NA UKF 
V NITRE!

Univerzita v meste mladých čaká aj  
na teba, vyber si z ponuky piatich fakúlt:

FAKULTA  
PRÍRODNÝCH VIED 
www.fpv.ukf.sk 

uvíta študentov, ktorí si chcú prehĺbiť 
vedomosti v matematike, fyzike, infor-
matike, zaujíma ich svet chemických 
laboratórií, geografia, biológia, ekológia 
a environmentalistika, alebo majú 
záujem stať sa učiteľom ekonomických 
alebo prírodovedných predmetov 
či vedeckým pracovníkom v oblasti 
prírodných vied.
 

FAKULTA SOCIÁLNYCH 
VIED A ZDRAVOTNÍCTVA 
www.fsvaz.ukf.sk

ponúka vzdelávanie v odboroch sociál-
nych a zdravotníckych vied s cieľom 
pripraviť pre prax odborníkov pre sféru 
sociálnych, poradenských, výchov-
ných a zdravotných služieb. Študijné 
programy sú zamerané na psychológiu, 
sociálnu prácu, sociálne služby a po-
radenstvo či ošetrovateľstvo.
 

FAKULTA  
STREDOEURÓPSKYCH 
ŠTÚDIÍ www.fss.ukf.sk

sa orientuje na vzdelávanie národnost- 
ných menšín, na učiteľstvo pre školy 
s vyučovacím jazykom maďarským, 
cestovný ruch, manažment regionálne-
ho cestovného ruchu, stredoeurópske 
areálové štúdiá či prekladateľstvo 
a tlmočníctvo. Osloví najmä študentov, 
ktorých zaujíma problematika dejín 
a kultúr národov strednej Európy.

FILOZOFICKÁ FAKULTA  
www.ff.ukf.sk

sa zameriava na humanitné, spoločen-
ské a filologické vedy. Pripravuje 
odborníkov v špecifických odboroch 
vedy, kultúry, médií, umenia, histórie, 
verejnej správy a vysokokvalifikovaných 
odborníkov pre tlmočníctvo a prekla-
dateľstvo. Zabezpečuje tiež prípravu 
pedagógov pre 2. stupeň základných 
škôl, stredné a vysoké školy.

PEDAGOGICKÁ FAKULTA  
www.pf.ukf.sk 
 
a jej študijné programy sú orientované
na učiteľstvo pre materské školy, prvý
stupeň základných škôl, učiteľstvo
rôznych predmetov s možnosťou ich
vzájomného kombinovania s pred-
metmi na iných fakultách univerzity, 
špeciálnu pedagogiku, andragogiku,  
či šport alebo hudbu a zvukový dizajn.

www.ukf.sk/prijimacie-konanie/
aktualna-ponuka-studia

facebook.com/ukfvnitre

Adresa: Univerzita Konštantína 
Filozofa v Nitre, Tr. A. Hlinku 1,  
949 01 Nitra, Slovensko

WWW.UKF.SK



VŠETKO, ČO POTREBUJEŠ VEDIEŤ  
O ŽIVOTE A ŠTÚDIU NA VYSOKEJ ŠKOLE

NENECHAJ SI UJSŤ :
VIRTUÁLNY DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
Zdá sa ti dnes vysoká škola ako iná 
dimenzia? Nové mesto, ľudia, ži-
vot na internáte. Prvé prednášky, 
seminárky a skúšky. Zorientovať sa 
a urobiť si v tom všetkom poriadok, 
chce čas. Už teraz sa však môžeš pri-
praviť na to, čo ťa čaká. 

Virtuálny deň otvorených dverí ti prináša možnosť 
spoznať vysoké školy z pohodlia domova. Stačí, keď 
klikneš na stranku narodnekariernecentrum.sk/vir-
tualnydod a zvolíš si fakulty, o ktoré sa zaujímaš. 

Nemusíš nikam cestovať, a predsa nazrieš do pred-
náškových miestností, na internát, dozvieš sa in-
formácie o odbore, ktorý ťa zaujíma. Kde študenti 
praxujú? Aké športové a kultúrne vyžitie ponúka 
mesto, v ktorom škola sídli? Koľko ťa bude stáť uby-
tovanie na internáte a čo ďalšie náklady? Ušetri čas, 
peniaze aj námahu. Zapíš si do kalendára termíny 
Virtuálneho dňa otvorených dverí a zisti všetko po-
trebné z tvojej izby. 

Pre záujemcov o vysokoškolské štúdium sme tento 
rok pripravili päť tematicky ladených vysielaní. Ich 
zameranie sme vybrali podľa toho, čo mladých ľudí 
najviac zaujíma a na čo sa zástupcov škôl najčastej- 
šie pýtajú. 
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VYSIELAME

13.-14.10.2021

Čo sa študuje na vašej škole  
a aké majú absolventi uplatnenie?

Nastúpiť na výšku a až potom zistiť, čo sa na nej vlastne študuje, to je ako naskočiť 
na vlak, no nevedieť, ktorým pôjde smerom. Nenechaj sa prekvapiť. Prvé vysiela-
nie ti predstaví študijné odbory a programy fakúlt, odpovie, aké náročné sú prijíma-
cie skúšky, či sa dá počas štúdia prestúpiť na iný odbor, ale aj na to, kde a s akým 

úspechom sa uplatňujú absolventi tej-ktorej vysokej školy.

24.-25.11.2021

Študentský život na vysokej škole
Na vysokú školu si neprichádzaš len po vzdelanie. Získaš nové priateľstvá a s nimi ne-
zabudnuteľné zážitky, o ktorých raz budeš rozprávať svojim vnúčatám :) Spoločným 
menovateľom týchto príbehov je úžasný, slobodný študentský život. Po druhom vysie- 
laní Virtuálneho DOD budeš zorientovaný v pojmoch ako beánia, krúžkovica, kate- 
drovica či chodbovica, zistíš, kde študenti trávia voľný čas, kde sa dá športovať, aké sú 
v meste kaviarne a kde sa dá dobre nakúpiť.

Ako zvládnuť prvý ročník VŠ
Ak nechceš v prvom ročníku pôsobiť ako Alenka v krajine zázrakov, nevynechaj tretie 
vysielanie Virtuálneho DOD. Jasne, stručne a výstižne ti predstaví systém výučby na 
VŠ, predmety aj profesorov. Zistíš, ako to chodí na skúškach, koľko ich budeš mať, aj 
to, či sa na výške treba učiť každý deň. Kde zoženieš knihy a skriptá k štúdiu? A čo ak 
neurobíš skúšku? Sú pre teba tieto témy nočnou morou? Zisti o nich viac a tvoje srdce 

sa prepne do pokojnejšieho režimu. Veď ako sa hovorí, pripraveným šťastie praje.      

15.-16.12.2021  text: DARIN
A KVETAN

O
VÁ
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05. 11. 2021

www.upjs.sk

Univerzita Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach

Univerzita Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciachupjs_košice

ONLINE
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NEPRESTAŇ NEPRESTAŇ 
SA PÝTAŤSA PÝTAŤ



Ústav aplikovanej psychológie
Špecializujeme sa na psychológiu zameranú 
na riešenie praktických problémov. Vďaka 
dlhším hodinám môžeme ísť viac do hĺbky 
a naši prednášajúci patria k výskumníkom 
medzinárodnej úrovne. Po štúdiu sa môžeš 
uplatniť napríklad v personalistike, marketingu, 
manažmente, poradenskej psychológii, 
psychoterapii, ale aj v klinickej psychológii.  

Ústav ekonómie
U nás budeš mať možnosť absolvovať predmety 
ako mikro a makroekonómia, teória hier 
simulácie alebo finančne investovanie. Naši 
vyučujúci v tebe podnietia logické myslenie, 
naučíš sa otázky správne položiť, nájsť na 
ne presné odpovede a diskutovať o nich. Na 
fakulte stráviš za týždeň päť predmetov po 
štyri vyučovacie hodiny, čo ti umožní vysokú 
flexibilitu.

Ústav európskych štúdií 
a medzinárodných vzťahov
Ak nechceš na problémy na Slovensku a vo 
svete len nadávať, ale chceš hľadať spôsoby, 
ako ich riešiť, pridaj sa k nám. Medzinárodnými 
vzťahmi tu priam žijeme! Veľa predmetov 
budeš mať v angličtine. U nás sa z teba stane 
kriticky mysliaci človek pripravený zmeniť svet 
k lepšiemu. A to sa oplatí.

Ústav mediamatiky (Martin)
Toto štúdium ťa pripraví na život a prácu v 21. 
storočí. Čaká ťa veľa praxe už od prvého ročníka. 
Praktické zručnosti spoločne podoprieme 
teóriou, kreatívnym nápadom poskytneme 
zázemie a techniku a neobídeme ani správne 
vedecké bádanie.
Ľahko sa uchytíš ako kreatívec, tvorca webov, 
grafik, marketér, dátový analytik, projektový 
manažér. 

Ústav sociálnej antropológie
U nás sa dozvieš a zažiješ veci, ktoré ti umožnia 
vidieť ľudí v nových súvislostiach. Budeš mať 
menej predmetov, pôjdeš však viac do hĺbky. 
Dozvieš sa veľa o takých javoch a ľudských 
výtvoroch, ako sú náboženstvo, politika, 
ekonomika či ako funguje nacionalizmus 
a najmä to, ako tieto fenomény súvisia 
navzájom. Okrem toho ťa čaká skvelý terénny 
výskum. 

Ústav verejnej politiky
Medzi našich absolventov a absolventky patria 
vládni analytici, starostovia, ale aj ekonómovia 
či novinári. Učiť ťa budú medzinárodne uznávaní 
akademici. Študijný program bol zostavený 
s pomocou zahraničných odborníkov tak, aby 
zodpovedal štandardom moderného vzdelávania 
a potrebám dnešného sveta. Prednášky sú 
obohatené o diskusie s odborníkmi z praxe.

Až 96 % našich absolventov si nájde 
prácu do pol roka po skončení školy 
– a ty môžeš byť jedným z nich. 
Vyber si štúdium na jednom z našich 
šiestich ústavov.

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY:
DO 31. 3. 2022* 

*TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY NA ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 
V ANGLICKOM JAZYKU VČAS ZVEREJNÍME NA NAŠOM WEBE 

A SOCIÁLNYCH SIEŤACH.

POPLATOK ZA PRIJÍMACIE KONANIE: 40 EUR

DNI OTVORENÝCH DVERÍ

4. 11. 2021
24. 2. 2022 

od 10:00

www.fses.uniba.sk
fsevuk
fsev.uk
prihlasky@fses.uniba.sk

FAKULTA SPOLOČENSKÝCH 
A EKONOMICKÝCH VIED UK



Matematika, Ekonomicko-fi nančná matematika 
a modelovanie, Manažérska matematika, 
Pravdepodobnosť a matematická štatistika, 
Počítačová grafi ka a geometria, Biofyzika 
a chemická fyzika, Astronómia a astrofyzika, 
Fyzika plazmy, Environmentálna fyzika, 
obnoviteľné zdroje energie, meteorológia 
a klimatológia, Biomedicínska fyzika, Fyzika 
tuhých látok, Jadrová a subjadrová fyzika, Optika, 
lasery a optická spektroskopia, Teoretická fyzika, 
Physics of the Earth, Informatika, Aplikovaná 
informatika, Kognitívna veda, Dátová veda, 
Učiteľstvo: matematika, fyzika, informatika 
v kombináciách

NAŠE PROGRAMY 
SPÁJA MATEMATIKA, 
KRÁĽOVNÁ VIED

Matematika z gr. μαθηματικός 
(mathematikós) = „milujúci 
poznanie“

YouTube.com/MatFyzJeIn
500 populárno-vedeckých 
prednášok a videí na zaujímavé 
témy zo všetkých našich študijných 
programov - Deň otvorených dverí 
u Teba doma!

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY:
DO 31. 3. 2022

POPLATOK ZA PRIJÍMACIE KONANIE:
15 EUR (ZA ELEKTRONICKÚ PRIHLÁŠKU)

33 EUR (ZA PAPIEROVÚ PRIHLÁŠKU)

DNI OTVORENÝCH DVERÍ

3. 11. 2021
9. 2. 2022 

maturanti

8. 6. 2022  
stredoškoláci z nižších ročníkov

www.fmph.uniba.sk
MatFyzjeIn
prijimacky@fmph.uniba.sk

FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY 
A INFORMATIKY UK



Memorovanie hrubých kníh a dlhých zákonov 
je pretrvávajúca predstava o štúdiu práva. To 
však už na PRÁVNICKEJ FAKULTE UNIVERZITY 
KOMENSKÉHO V BRATISLAVE neplatí. Pred 
príchodom informačných technológii malo 
učenie sa zákonov svoje opodstatnenie. Keďže 
dnes už máme prístup k právnym predpisom 
kedykoľvek a kdekoľvek, aj budúci právnici ich 
majú vždy k dispozícii a učia sa v nich orientovať, 
interpretovať zložité zákonné ustanovenia 
a aplikovať ich na praktické prípady. Cieľom 
fakulty je pripraviť študentov na výkon právnickej 
profesie, a preto majú študenti možnosť 
absolvovať stáž, pripravovať stanoviská pre 
sudcov, písať právne analýzy pre neziskové 
organizácie a zúčastniť sa simulovaných 
súdnych sporov v zahraničí.
Praktické predmety sa stali významnou súčasťou 
štúdia. Jedným z nich je Študentská právna 
poradňa, ktorá funguje pod záštitou Slovenskej 
advokátskej komory. Medzi študentmi sa 
obľube teší Klinika pre komunity, v rámci ktorej 
prednášajú základy práva na školách, v ženskej 
väznice a domove dôchodcov. Študenti sa 
naučia ako prezentovať svoje myšlienky pred 
publikom a súčasne prispievajú k zvyšovaniu 
právneho povedomia v našej spoločnosti.  
Vďaka tomu, že právnická fakulta najväčšej 
slovenskej univerzity sídli v  historickom srdci 
hlavného mesta, študenti môžu stážovať na 
desiatkach verejných inštitúcií (napr. Kancelária 
prezidentky SR, prokuratúra, ministerstvá 
a súdy). Stážovaním získavajú reálnu predstavu 
o práci právnika a výhodu na trhu práce. 
Pomerne často sa stáva, že študenti zostávajú 
v týchto inštitúciách pracovať aj po ukončení 
štúdia. 
Pre tých, ktorých láka práca v medzinárodných 
inštitúciách, sa otvoril bakalársky program 
vyučovaný v anglickom jazyku a v kombinácii 
s manažmentom. Tí, ktorí už bakalárske štúdium 
úspešne ukončili, môžu pokračovať v anglickom 
magisterskom programe orientovanom 
na medzinárodné právo a právo EÚ. Po 
absolventoch anglických programov je dopyt 
najmä v nadnárodných korporáciách vrátane 
veľkých advokátskych kancelárií.

ŠTÚDIUM PRÁVA 
MODERNE, PRAKTICKY 
AJ PO ANGLICKY!

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY:
DO 30. 4. 2022

POPLATOK ZA PRIJÍMACIE KONANIE: 70 EUR

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

4. 11. 2021

PRÁVNICKÁ 
FAKULTA UK

www.fl aw.uniba.sk
fl aw.uniba
praf_uk
studium@fl aw.uniba.sk



PRIJÍMACIA SKÚŠKA NA Š.P.
MANAŽMENT A PODNIKANIE:

• skúška z matematiky 
• skúška z anglického jazyka

BEZ PRIJÍMAČIEK NA ZÁKLADE:
• externej maturity z matematiky 
• priemeru známok
• úspešného riešenia olympiád

PRIJÍMACIA SKÚŠKA NA Š.P.
MEDZINÁRODNÝ MANAŽMENT
(nemecký alebo francúzsky program):

• ústna skúška (motivačný rozhovor) 
v nemečine alebo francúzštine 

• bude realizovaná cez konferenčný 
videohovor pred komisiou

PRIJÍMACIA SKÚŠKA NA Š.P.
MANAŽMENT V ANGLICKOM JAZYKU:
(platený študijný program):

• ústna skúška (motivačný rozhovor 
v angličtine 

• bude realizovaná cez konferenčný 
videohovor pred komisiou

PRIJÍMACIA SKÚŠKA NA EXTERNÉ 
ŠTÚDIUM:

• bez prijímacej skúšky

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY:
DO 31. 3. 2022*

ŠTÚDIUM V SLOVENSKOM, AJ V ANGLICKOM JAZYKU: 
DO 31. 3. 2022 

V PRÍPADE EXTERNEJ FORMY ŠTÚDIA: 
DO 31. 7. 2022

POPLATOK ZA PRIJÍMACIE KONANIE:   40 EUR PRE 
UCHÁDZAČOV ZO SR 

(80 EUR PRE UCHÁDZAČOV ZO ZAHRANIČIA)

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

3. 11. 2021

FAKULTA 
MANAGEMENTU UK

www.fm.uniba.sk
www.fakultamanagementu.sk
fm.uniba
so@fm.uniba.sk

YouTube kanál FM UK:

Web pre uchádzačov:



Štúdium v anglickom jazyku
Nie je potrebné uvažovať o štúdiu v zahraničí, na 
FM UK je akreditované štúdium 
v anglickom jazyku na bakalárskom aj na 
magisterskom stupni.
Štúdium spolu so zahraničnými študentmi 
vytvára to správne medzinárodné prostredie
priamo na pôde našej fakulty. V ponuke sú aj 
študentské mobility cez program Erasmus+.  
https://www.fakultamanagementu.sk/english/

Štúdium externou formou
Teraz plnohodnotne aj online z celého Slovenska 
- bez limitov a bez bariér. 
Príležitosť pre každého, kto sa chce posunúť 
vpred.
Online štúdium na vysokej škole je silným 
nástrojom v boji proti nerovnosti príjmov 
a podpory znevýhodnených skupín, medzi ktoré 
patria rodičia starajúci sa o deti, ľudia 
starajúci sa o blízkych, podnikatelia podnikajúci 
v intenzívnych podnikaniach, ako aj ľudia 
žijúci v regiónoch bez priamej dostupnosti 
k vysokoškolskému vzdelaniu. 
https://www.fakultamanagementu.sk/externe/

ČO VÁS ČAKÁ NA FM UK:

• Vyučujúci s medzinárodnými skúsenosťami alebo z praxe.

• Moderné vzdelávacie prístupy s prepojením na prax.

• Spolupráce s manažérmi a podnikateľmi pri rozvoji predmetov.

• Perspektívne študijné zameranie.

• Kvalitná  jazyková  príprava.

• Odborné predmety vyučované v anglickom, nemeckom, 

francúzskom jazyku, reagujúce na požiadavky praxe.

• Prax v odbore počas štúdia.

• Ponuka výmenných programov a stáží Erasmus+.

• Možnosť navštevovať predmety spolu so zahraničnými študentmi.

• Výučba s využitím moderných sofvérových riešení.

• Vysoký dopyt po absolventoch  od najlepších zamestnávateľov.

• Študentské organizácie v ktorých je možné nadobúdať praktické 

zručnosti a rozvíjať svoj talent.

• Silný network šikovných študentov a absolventov.

FAKULTA MANAGEMENTU 
UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE



Učí sa od nás celý svet
Našim vedcom sa podarilo vyvinúť proces, 
ktorým možno výrazne skrátiť výrobu lieku 
proti chrípke; objavili nový proteín Dbl2, ktorý 
umožňuje opraviť poškodenú genetickú 
informáciu (DNA); podieľali sa na vyriešení 
trojrozmernej štruktúry enzýmu PatA, čím došlo 
k výraznému posunu v boji proti tuberkulóze. 
A to je len zlomok toho, čo sa u nás skúma 
v oblasti biológie, environmentalistiky, geografi e, 
geológie a chémie.

Prírodou žijeme
Hľadať riešenia klimatickej krízy a ochrana 
prírody a zdravia je to, čo nás napĺňa a baví. 
U nás sa môžete zapojiť do projektov 
zameraných na zlepšenie zdravotného stavu 
obyvateľov, ochranu biotopov, živočíšnych 
a rastlinných druhov, obnovu významných 
prírodných území či sanáciu geologického 
prostredia a environmentálnych záťaží.

S nami nesedíte len nad knihami
Himaláje, Island, Mexiko, Tanzánia, Honduras – 
to je len malá ochutnávka toho, čo na vás čaká. 
Ak sa už rozhodnete pre štúdium prírodných 
vied v slovenskom či anglickom jazyku, ako 
náš študent máte okrem práce v špičkových 
laboratóriách možnosť absolvovať aj terénny 
výskum a odborné exkurzie v atraktívnych 
lokalitách.

Sme komunita
Nájdite si nových priateľov a zapojte sa do 
študentského botanického klubu Sladké drievko, 
komunitnej záhrady Dobrá myseľ, geovedných 
klubov alebo telovýchovných sústredení.

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

11. 2. 2022

PRÍRODOVEDECKÁ
FAKULTA UK

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY:
DO 15. 3. 2022

www.fns.uniba.sk 
fns.uniba.sk
prif.so@uniba.sk

POPLATOK ZA PRIJÍMACIE KONANIE:
50 EUR (ZA PAPIEROVÚ PRIHLÁŠKU)

15 EUR (ZA ELEKTRONICKÚ PRIHLÁŠKU)





ODPORÚČANÉ  
TERMÍNY DOD

CELOSLOVENSKÉ VIRTUÁLNE DOD
1. Čo u nás študujete a aké je uplatnenie?     13.-14.10.2021

2. Študentský život na VŠ        24.-25.11.2021

3. Ako zvládnuť prvý semester?       15.-16.12.2021

4. Možnosti ubytovania        19.-20.01.2022

5. Koľko ma bude stáť štúdium a študentský život?   23.-24.02.2022

03.11.2021, 9:00 – 13:00

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

Rozhodujete
 sa kam na vy

sokú? Spozn
ajte zblízka 

Univerzitu Ko
menského v 

Bratislave, je
j fakulty  

a študentov a
 nájdite si štú

dium, podľa 
vašich predst

áv. 

Online deň o
tvorených dv

erí je tu pre v
ás.

VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE 
Fakulta chemicko-inženýrská
Přijďte se osobně podívat na možnosti studia na FCHI,  
v tomto školním roce se uskuteční dny otevřených 
dveří v termínech 3.-4.12.2021 a 21.-22.1.2022.

04.12.2021, 9:00 – 14:00

NARODNEKARIERNECENTRUM.SK/VIRTUALNYDOD
24



UNIVERZITA KDE A KEDY ?
Akadémia ozbrojených síl generála 
Milana Rastislava Štefánika 03.11.2021

Vysoké učení technické v Brně 23.11.2021, 09.12.2021 online
26.01.2022, 11.02.2022

Univerzita J. Selyeho 14.02.2022

Žilinská univerzita v Žiline Fakulta elektrotechniky  
a informačných technológií 

25.11.2021 online 
03.02.2022

Slovenská technická univerzita 

Stavebná fakulta 03.02.2022

Strojnícka fakulta 10.02.2022
február 2022 (Strojárska olympiáda)

Fakulta elektrotechniky  
a informatiky viac na: fei.stuba.sk

Fakulta chemickej  
a potravinárskej technológie

január 2022 (CHEMWEEK)
jún 2022 (CHEMSHOW) 

november 2022 (CHEM(RE)ACTION)

Fakulta architektúry a dizajnu
november 2021 (FAD Open),

február, jún 2022  
(Noc architektúry a dizajnu)

Materiálovotechnologická  
fakulta so sídlom v Trnave

február 2022  
máj 2022

Fakulta informatiky  
a informačných technológií 10.12.2021

Ústav manažmentu 24.02.2022
Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta 26.01.2022

Prague City University 06.10.2021, 19.10.2021 online
06.11.2021, 15.11.2021 online

Metropolitní univerzita Praha
20.09.2021, 12.01.2022, 16.02.2022
23.03.2022, 20.04.2022, 18.05.2022
15.06.2022, 07.09.2022, 21.09.2022

Paneurópska vysoká škola 

19.11.2021, 26.11.2021, 21.01.2022 
28.01.2022, 18.02.2022, 25.02.2022 
18.03.2022, 25.03.2022, 22.04.2022 
29.04.2022, 20.05.2022, 27.05.2022

Univerzita Jana Evangelisty  
Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta zdravotnických studií 26.01.2022

VŠB - Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta 21.01.2022
22.01.2022

Vysoká škola  
chemicko-technologická v Praze Fakulta chemicko-inženýrská

03.12.2021
04.12.2021
21.01.2022
22.01.2022

Ekonomická univerzita v Bratislave február 2022

VŠETKO NÁJDEŠ NA:   
WWW.NARODNEKARIERNECENTRUM.SK 25



WWW.FA.VUT.CZ

Karin 3. ročníkKarin 3. ročník

Jak hodnotím výuku na FA VUT?

„Řekla bych, že tato vysoká škola nabízí vše, co je 
třeba, a to ve velké kvalitě. Rozvíjí nás po straně 
kreativní i technické, protože jedna bez druhé 
nemůže fungovat. Učí nás pokládat správné otázky, 
stejně tak jako na jiné umět odpovědět. Velká míra 
důležitosti je kladena na předmět ateliéru, který 
je bezpochyby stěžejní a kde zkoušíme opravdové 
navrhování. Zároveň mi přijde skvělé, že si díky 
volbě vyučujících sami vybereme téma, přístup
i náročnost v daném semestru. Rozhodně své 
volby vysoké školy nelituji, ba naopak, mám
 z ní čím dál větší radost.“

Jak hodnotím výuku na FA VUT?

„Řekla bych, že tato vysoká škola nabízí vše, co je 
třeba, a to ve velké kvalitě. Rozvíjí nás po straně 
kreativní i technické, protože jedna bez druhé 
nemůže fungovat. Učí nás pokládat správné otázky, 
stejně tak jako na jiné umět odpovědět. Velká míra 
důležitosti je kladena na předmět ateliéru, který 
je bezpochyby stěžejní a kde zkoušíme opravdové 
navrhování. Zároveň mi přijde skvělé, že si díky 
volbě vyučujících sami vybereme téma, přístup
i náročnost v daném semestru. Rozhodně své 
volby vysoké školy nelituji, ba naopak, mám
 z ní čím dál větší radost.“
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Stavebná fakulta
Strojnícka fakulta
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Fakulta architektúry a dizajnu 
Materiálovotechnologická fakulta
Fakulta informatiky a informačných technológií
Ústav manažmentu

• www.stuba.sk    • fb.com/univerzita    • instagram.com/stubratislava



Stavebná fakulta
Strojnícka fakulta
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Materiálovotechnologická fakulta
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