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PRIDAJTE SI ČASOPIS NA WEB VAŠEJ ŠKOLY 
Budeme radi, ak zverejníte časopis na webovej stránke Vašej školy. Stačí, keď si skopíru-
jete kód z našej stránky a vložíte si ho na tú vašu. Návod na to, ako si pridať časopis na 
webové stránky, nájdete na stránkach www.nakac.sk.

ČO TU PRE TEBA MÁME ?
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POĎ A SPOZNAJ UNIVERZITY.  
VIRTUÁLNE!
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Čekni web www.narodnekariernecentrum.sk 
a over si, či sa virtuálny DOD koná
aj na tvojej strednej. Potom si už len 
vyber jeden z termínov, príď 
do učebne a vybav prehliadky 
všetkých zaujímavých univerzít
za jeden deň!
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RIEŠENIE PRE DNI OTVORENÝCH DVERÍ

KEĎ TO NEJDE OSOBNE,  
PÔJDE TO VIRTUÁLNE

Budú tento rok organizovať slovenské univer- 
zity Dni otvorených dverí? A čo české, keďže dnes 
nemôžeme k našim západným susedom cestovať 
bez toho, aby sme po návrate išli do karantény. 
Národné kariérne centrum (NaKaC) prichádza 
s inteligentným riešením. Počas jesene a zimy  
organizuje virtuálne Dni otvorených dverí.

Študentom ponúknu presne to, čo očakávajú od 
tohto podujatia na pôde univerzity. Prostredníctvom 
videa sa dozvedia, ako vyzerá škola a internáty, získa-
jú odpovede na najčastejšie otázky a pýtať sa budú 
môcť aj naživo, zástupcov univerzít.

Výhodné pre všetky strany

Podujatie rieši hneď niekoľko výziev. Tou najaktuál- 
nejšou je situácia ohľadom šírenia koronavírusu. 
„Počet návštevníkov na podujatiach sa mení a záleží 
od situácie v tom – ktorom regióne. Len ťažko môžeme 
dopredu predpokladať, aká bude situácia na jeseň a 
v zime,“ vysvetľuje za NaKaC Miroslav Koleník. Práve 
preto je podľa neho pre univerzity výhodné poi- 
stiť si Deň otvorených dverí aj virtuálnou podo-
bou. Záujem zapojiť sa by mali mať aj stredné ško-
ly, ktoré každoročne riešia dilemu, koľko návštev

REGIÓNY VYSIELANIA  
VIRTUÁLNEHO DOD DECEMBER JANUÁR FEBRUÁR

Prešov + Žilina 8.12.2020 12.1.2021 9.2.2021

Košice + B. Bystrica 9.12.2020 13.1.2021 10.2.2021

Nitra + Trnava 10.12.2020 14.1.2021 11.2.2021

Bratislava + Trenčín 11.12.2020 15.1.2021 12.2.2021

KDE A KEDY BUDÚ VIRTUÁLNE DOD?

svojim študentom povolia. „Počas virtuálneho DOD 
spoznajú z jedného miesta hneď niekoľko univerzít. 
Vymeškaných hodín tak bude podstatne menej,“ ob-
jasňuje Koleník. Stredoškoláci zas ušetria čas aj peni 
aze, ktoré by investovali do cestovania na tú – ktorú 
univerzitu.

Študenti prišli

Ako to bude vyzerať počas virtuálnych DOD? Stredné 
školy zabezpečia pre študentov počítačovú miest-
nosť, univerzity pútavé prezentácie a zástupcu, ktorý 
bude celý deň naživo odpovedať na otázky záujem-
cov. NaKac sa postará o technické riešenie virtuálnych 
DOD. „V apríli sme spravili skúšobné online prezentá-
cie vysokých škôl a záujem študentov vysoko preko- 
nal naše očakávania,“ opisuje za NaKaC Igor Holéczy. 
Na web prišlo takmer 5-tisíc návštevníkov, ktorí si 
pozreli  12-tisíc stránok prezentácií prepojených cez 
virtuálne DOD. Do premiérového vysielania sa zapo-
jilo 86 vysokých škôl zo Slovenska a Česka. „Aj na 
jesenné a zimné virtuálne DOD počítame s veľkým 
záujmom. Aby bolo sledovanie serverov plynulé, 
zabezpečili sme špeciálny hosting a pre jednotlivé 
regióny vyčlenili samostatné termíny podujatia,“ 
dodáva Igor Holéczy.  

DARINA KVETANOVÁ
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Čekni web www.narodnekariernecentrum.sk 
a over si, či sa virtuálny DOD koná
aj na tvojej strednej. Potom si už len 
vyber jeden z termínov, príď 
do učebne a vybav prehliadky 
všetkých zaujímavých univerzít
za jeden deň!
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Život v univerzitnom meste láka čoraz viac
Už len s ťažkosťou zistíme, kto a kedy po prvý krát použil spojenie univerzitné mesto práve s Olomoucom. Pravdou však je, že toto 
označenie je s vysokoškolským centrom strednej Moravy spojené v posledných rokoch rovnako neodmysliteľne ako slovenskí štu-
denti, ktorých na Univerzite Palackého študuje takmer dve tisíc. 
Pre Olomouc, vzdialený dve hodiny cesty od Bratislavy alebo Žiliny, sa už dáv-
no zažil pojem ,,najštudentskejšie“ alebo univerzitné mesto v Česku. Ešte aby 
nie, veď na päť stálych obyvateľov mesta pripadá jeden vysokoškolský študent. 
V súčasnosti je druhé najstaršie české vysoké učenie reprezentované ôsmymi 
fakultami a takmer dvadsiatimi dvomi tisícmi študentov z viac ako sto krajín 
sveta. Podľa medzinárodného rebríčku patrí do prvej trojice najprestížnejších 
vysokých škôl u našich západných susedov. S takmer štyrmi tisíckami zamest-
nancov ide navyše o najväčšieho  zamestnávateľa v kraji.

Študent tu, študent tam...
Stopy univerzity v bežnom živote mesta sú ale oveľa hlbšie. Stačí Olomouc 
navštíviť v lete mimo semester a bude vám pripadať, že ste v úplne inom meste. 
Naopak, so začiatkom akademického roka sa mesto pravidelne premieňa na 
obrovské mravenisko, ktoré nespí ani v noci. „Naša univerzita nežije vo vákuu, 
v onej povestnej slonovinovej veži. Sme súčasťou mesta. Dalo by sa dokonca 
povedať, že mesto je súčasťou univerzity,“ podotýka rektor univerzity Jaro-
slav Miller. Zároveň by rád videl prepojenie na úrovni mesto-univerzita-kraj 
ešte tesnejšie. „Aby bolo všetkým jasné, že univerzita je Olomouc a Olomouc  
je univerzita,“ dodáva Miller. Koncept Olomouc – univerzitné mesto oceňu-
jú aj tri tisícky zahraničných študentov, návštevníci filmových a divadelných 
festivalov, a dokonca aj prestížny cestovateľský sprievodca Lonely Planet alebo 
tento rok denník The New York Times.

Univerzita Palackého – viac než štúdium…
V študijnej ponuke olomouckej univerzity je v súčasnosti možné nájsť prak-
ticky všetko od teológie, učiteľstva, práva, telesnej výchovy a športu cez  
odbory humanitné, spoločenskovedné a umenovedné až po prírodovedné  
a lekárske odbory či zdravotnícke vedy. Poslucháči môžu študovať v prezenč-
nej i kombinovanej forme, jeden i viac odborov zároveň, a to aj medzi rôzny-
mi fakultami. Na výber majú cez tri stovky študijných programov. Záleží len  
na preferenciách študentov, a tak je možné zaradiť do „rozvrhu“ aj predmety  

z iných odborov. Stačí sa len pozrieť na web www.studuj.upol.cz alebo si stiah-
nuť vychytanú mobilnú aplikáciu Studuj na UP a môžu sa presvedčiť sami. 
Navyše je olomoucká univerzita prvou školou v Českej republike, kde môžu 
študenti riešiť bežnú agendu práve   prostredníctvom mobilných aplikácií.
Na olomouckej univerzite sa kladie dôraz nielen na individuálny prístup, ale 
aj na výuku cudzích jazykov, zahraničné študijné pobyty či praktickú výu-
ku s profesionálmi v danom odbore. Súčasťou univerzity je aj nadačný fond,  
vedeckotechnický park, podnikateľský inkubátor, kariérne centrum či pro-
jektový servis. Z druhej strany je študentom poskytovaný dostatočný priestor  
pre ich mimoškolské aktivity, či už na univerzitných športoviskách s vlastnou 
lodenicou či športovou halou, v oblasti kultúry alebo napríklad v rámci veľ-
kých spoločenských akcií ako je Majáles UP alebo Noc vedcov. A komu by to 
bolo málo, Univerzita Palackého má aj vlastnú módnu kolekciu alebo viac ako 
štyridsiatku študentských organizácií. Každý si tak skutočne príde na svoje.

PR článok

Poznejte Olomouc – 
univerzitní město

23 000 studentů na 8 fakultách
přes 700 studijních kombinací
studenti z více než 100 zemí světa
nadstandardní ubytování a stipendia

Stahujte appku Studuj na UP
a sledujte @univerzita.palackeho

Navštivte a zažijte
www.univerzitnimesto.cz



Olomouc – univerzitné mesto

22 000 študentov na 8 fakultách 
viac než  Bc., Mgr. a Ph.D.300 oborov
zahraničné  popri štúdiu stáže a prax

nadštandardné ubytovanie a štipendiá
študentov zo Slovenska 2 000 

jediné  v ČRskutočné študentské mesto

Kde sa dozvedieť viac...  
Podanie prihlášok 

na štúdium
od 1. novembra 2020 

do 31. marca 2021

www.stavitelstvo.sk


www.tnuni.sk


Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Študenstká 2, 911 50, Trenčín

O nás

Študijné odbory

Ubytovanie + cena Uplatnenie absolventov

Brigády a stáže vo firmách Známi absolventi univerzity/fakulty

Platové ohodnotenie absolventov

Štúdium na Trenčianskej univerzite je prepojené s praxou, ktorá ovplyvňuje aj tvorbu študijných programov. Je vhodné pre tých študentov, ktorí 
majú chuť experimentovať, inovovať, chcú mať na to vynikajúce technologické zázemie a priestor a očakávajú uplatnenie hneď po jeho ukončení. 
Univerzita neustále pružne reaguje na aktuálne potreby trhu práce. Práve preto jej absolventi dlhodobo patria k rýchlo zamestnávaným a dobre 
plateným absolventom v rámci SR.

Oblasti uplatnenia:

• ekonómia a manažment (Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov)
• spoločensko-politické štúdiá (Katedra politológie)
• strojárstvo a automotive (Fakulta špeciálnej techniky)
• dizajn a návrhárstvo (Fakulta priemyselných technológií v Púchove)
• materiálové technológie a inžinierstvo (Fakulta priemyselných technológií v Púchove a FunGlass)
• zdravotníctvo (Fakulta zdravotníctva)

- odborové štipendium, ktoré dostaneš vo vybraných študijných odboroch na základe študijných výsledkov z predchádzajúceho štúdia,
- prospechové štipendium, ak dosiahneš vynikajúce výsledky v oblasti štúdia,
- mimoriadne štipendium, ak budeš reprezentovať univerzitu v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej či športovej činnosti,
- sociálne štipendium, o ktoré môžeš požiadať ak si zo sociálne slabšej rodiny.

Ubytovať sa môžeš v univerzitnom zrekonštruovanom Študentskom 
domove s krásnym parkom, kde si po škole môžeš oddýchnuť, zahrať 
si futbal či grilovať a ďalších 3 ubytovacích zariadeniach, s ktorými má 
univerzita uzavretú zmluvu. Mesačný poplatok je 66 - 90EUR.

Môžeš sa uplatniť ako personalista, manažér, fyzioterapeut, ošetro-
vateľ, zdravotnícky laborant, verejný zdravotník, konštruktér, techno-
lóg, kvalitár, výskumný pracovník, vývojár, módny návrhár, politológ, 
redaktor...

MSM group, Hella, Enics Slovakia, BOST - stroje, Adient, Yanfeng Slo-
vakia, LEONI, KONŠTRUKTA-Defence, Continental Matador Rubber, 
RONA, AGENTÚRA INA, Fakultná nemocnica TN, Regionálny úrad 
verejného zdravotníctva, Kúpele Trenčianske Teplice, Trenčiansky sa-
mosprávny kraj...

Peter Čögley - futbalový reprezentant AS TN,
Martin Hošták - tajomník Republikovej únie zamestnávateľov,
Marián Valentovič - gen. riaditeľ ÚPSVaR,
Miroslav Sagan - gen. riaditeľ Enics Slovakia,
Peter Hlávek - redaktor TA3,
Eva Petrová – vedúca odboru ošetrovateľskej starost. FN TN,
Lukáš Radosa - výskuvýskumník v Hans Knöll Institute,
Martin Prekop – gen. riaditeľ SV Engineering...

Pozri si podrobné informácie  
o študentskom živote na univerzite:

1000 EUR - 1500 EUR

pr@tnuni.sk

www.tnuni.sk

Možnosti štipendií

TRENČIANSKA UNIVERZITA
ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE
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STUDUJ, SPORTUJ
A BAV SE V BRNĚ!

Láká Tě sportovní trénink, pohybová aktivita dětí,   
sportovní management či výživa ve sportu?

Chceš být trenérem, rozhodčím, manažerem,  
 fyzioterapeutem nebo tělocvikářem?

Podívej se do nabídky studijních programů   
a přijď 28. ledna 2021 na Den otevřených dveří! 

Osobní a kondiční trenér

Specializace ve zdravotnictví – obor Fyzioterapie

Tělesná výchova a sport se specializacemi
– Management sportu
– Regenerace a výživa ve sportu
– Rozhodčí kolektivních her
– Speciální edukace bezpečnostních složek
– Trenérsví
– Rozhodčí kolektivních her

www.fsps.muni.cz/uchazeci 

STUDIJNÍ PROGRAMY

www.fsps.muni.cz/uchazeci


PRÍLOHA

ŠTÚDIUM PRÍRODNÝCH VIED
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UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI
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NÁZOV FAKULTY NÁZOV UNIVERZITY MESTO, KDE  
FAKULTA PÔSOBÍ

POČET PRIJATÝCH  
ŠTUDENTOV
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PODANIE PRI-
HLÁŠKY DO

DÁTUM PRIJÍMACIEHO  
KONANIA

E-MAIL NA  
ŠTUDIJNÉ ODDELENIE

TEL. ČÍSLO NA 
ŠTUDIJNÉ ODDELENIE WEB FAKULTY
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www.prf.upol.cz
www.fpv.umb.sk
www.fld.czu.cz/cs
www.fchi.vscht.cz
www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta
www.fpv.ucm.sk/sk
www.sci.muni.cz
www.fpv.ukf.sk
www.uhk.cz/cs/prirodovedecka-fakulta/prf-1
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Univerzita Komenského v Bratislave, PRÍRODOVEDECKÁ FAKULTA

Dátum DOD 5. február 2021

 00421 2 9014 9531                            

Biológia, medicínska biológia, systematická biológia, 
environmentalistika, geológia, paleobiológia, geografia a 
geoekológia pre plánovanie krajiny, geografia, geoinfor-
matika a kartografia, geografia, rozvoj regiónov a európska 
integrácia, ekonomická, sociálna a politická geografia, 
geografia, demografia, migrácia a ľudské zdroje, chémia, 
biochémia, Environmental Studies v anglickom jazyku, 
Biological Chemistry v anglickom jazyku.

PriF UK je najväčšia prírodovedecká fakulta na Slovensku. 
V hodnotení Akademickej rankingovej a ratingovej agentú-
ry (ARRA) sa dlhodobo umiestňujeme na popredných 
miestach. Naši študenti môžu realizovať svoj výskum vo 
viac ako 200 laboratóriách. Na našej fakulte ARRA zaradila 
až 5 výskumnýchtímov medzi 0,1% najlepších na svete vo 
svojom odbore a niektoré ďalšie medzi najlepšie 1%. 
Fakulta vedie k vedeckej činnosti všetkých svojich študen-
tov od bakalárskeho až po doktorandský stupeň. 
Každoročne v apríli organizujeme prehliadku výsledkov 
vedeckej práce študentov formou študentskej vedeckej 
konferencie, na ktorej sa zúčastňujú stovky študentov so 
svojimi príspevkami.

Akreditované štúdium, 3 roky, titul Bc.

biológia a chémia, biológia a geografia, biológia a environ-
mentalistika, biológia a matematika, chémia a matematika, 
chémia a anglický jazyk, biológia a anglický jazyk, biológia 
a nemecký jazyk, geografia a matematika, geografia a 
anglický jazyk, geografia a nemecký jazyk.

Farmaceutický priemysel, zdravotnícke a diagnostické 
pracoviská, klinické laboratóriá, rezort poľnohospodárstva, 
zdravotníctva, lesníctva, potravinárskeho priemyslu, 
výskumné vývojové centrá, výkonné a riadiace pozície 
verejného či súkromného sektoru, manažér ochrany 
životného prostredia v rôznych odvetviach priemyslu, 
špecialisti v oblasti ochrany prírody, krajiny, vodného a 
odpadového hospodárstva, experti v naftových, banských, 
sanačných a stavebných spoločnostiach, manažér trvalo 
udržateľného cestovného ruchu, pracovník v progresív-
nych startupoch a v GIS firmách, expert popredných 
softvérových firiem, tvorba mapových online aplikácií, a 
analytické firmy, výskumník a vysokoškolský pedagóg, 
štátna a regionálna správa a mnohé ďalšie možnosti 
uplatnenia.

Učiteľstvo predmetov 

Uplatnenie absolventov

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava 4

prif.so@uniba.sk

www.fns.uniba.sk


FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

DEŇ OTVORENÝCH

DVERÍ U TEBA DOMA!
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400 populárno-vedeckých
prednášok a videí na zaujímavé témy

zo všetkých našich
študijných programov
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To, čo sa u nás študuje, mení našu spoločnosť na modernú.

Univerzita Komenského v Bratislave, PRÍRODOVEDECKÁ FAKULTA

Dátum DOD 5. február 2021

 00421 2 9014 9531                            

Biológia, medicínska biológia, systematická biológia, 
environmentalistika, geológia, paleobiológia, geografia a 
geoekológia pre plánovanie krajiny, geografia, geoinfor-
matika a kartografia, geografia, rozvoj regiónov a európska 
integrácia, ekonomická, sociálna a politická geografia, 
geografia, demografia, migrácia a ľudské zdroje, chémia, 
biochémia, Environmental Studies v anglickom jazyku, 
Biological Chemistry v anglickom jazyku.

PriF UK je najväčšia prírodovedecká fakulta na Slovensku. 
V hodnotení Akademickej rankingovej a ratingovej agentú-
ry (ARRA) sa dlhodobo umiestňujeme na popredných 
miestach. Naši študenti môžu realizovať svoj výskum vo 
viac ako 200 laboratóriách. Na našej fakulte ARRA zaradila 
až 5 výskumnýchtímov medzi 0,1% najlepších na svete vo 
svojom odbore a niektoré ďalšie medzi najlepšie 1%. 
Fakulta vedie k vedeckej činnosti všetkých svojich študen-
tov od bakalárskeho až po doktorandský stupeň. 
Každoročne v apríli organizujeme prehliadku výsledkov 
vedeckej práce študentov formou študentskej vedeckej 
konferencie, na ktorej sa zúčastňujú stovky študentov so 
svojimi príspevkami.

Akreditované štúdium, 3 roky, titul Bc.

biológia a chémia, biológia a geografia, biológia a environ-
mentalistika, biológia a matematika, chémia a matematika, 
chémia a anglický jazyk, biológia a anglický jazyk, biológia 
a nemecký jazyk, geografia a matematika, geografia a 
anglický jazyk, geografia a nemecký jazyk.

Farmaceutický priemysel, zdravotnícke a diagnostické 
pracoviská, klinické laboratóriá, rezort poľnohospodárstva, 
zdravotníctva, lesníctva, potravinárskeho priemyslu, 
výskumné vývojové centrá, výkonné a riadiace pozície 
verejného či súkromného sektoru, manažér ochrany 
životného prostredia v rôznych odvetviach priemyslu, 
špecialisti v oblasti ochrany prírody, krajiny, vodného a 
odpadového hospodárstva, experti v naftových, banských, 
sanačných a stavebných spoločnostiach, manažér trvalo 
udržateľného cestovného ruchu, pracovník v progresív-
nych startupoch a v GIS firmách, expert popredných 
softvérových firiem, tvorba mapových online aplikácií, a 
analytické firmy, výskumník a vysokoškolský pedagóg, 
štátna a regionálna správa a mnohé ďalšie možnosti 
uplatnenia.

Učiteľstvo predmetov 

Uplatnenie absolventov

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava 4

prif.so@uniba.sk

www.fmph.uniba.sk
www.facebook.com/MatFyzJeIn
www.youtube.com/MatFyzJeIn
www.matfyzjein.sk
www.instagram.com/matfyzjein


U nás môžeš

Fakulta prírodných vied
Univerzity Mateja Bela

Poď študovať a žiť na UMB, lebo ako sa hovorí: „Za živa v Bystrici, po smrti v nebi.“
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Kontakt
 Oddelenie pre pedagogickú činnosť FPV UMB, Tajovského 40, 974 01  Banská Bystrica
 +421 48 446 7406
 beata.dobrikova@fpv.umb
 www.fpv.umb.sk
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Fakulta chemicko-inženýrská,
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Technická 3, 166 28 Praha 6-Dejvice

O nás

Študijné odbory

Termíny Možnosti štipendií

Ubytovanie + cena Uplatnenie absolventov

Brigády a stáže vo firmách Známi absolventi univerzity/fakulty

Platové ohodnotenie absolventov

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.

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
• Data Engineering in Chemistry

od 10. 1. do 31. 3. 2021, poplatek 500 Kč Studenti VŠCHT mohou získat 3 základní druhy stipendií: 
• prospěchové stipendium 
• ubytovací stipendium 
• sociální stipendium
Podrobnosti k jednotlivým druhům stipendií: https://www.vscht.cz/
studium/bakalarske-studium/stipendia
Ve vyšších ročnících mají studenti možnost zapojit se i do rozsáhlej-
ších výzkumných projektů, často i mezinárodních. Takto získají nejen 
cennou praxi, ale obvykle i mimořádná stipendia za tvůrčí výsledky. 
FCHI VŠCHT tento způsob uplatnění svých studentů maximálně pod-
poruje.

VŠCHT Praha má pro ubytování svých studentů k dispozici vlastní ko-
leje. Výše kolejného: cca 110 až 160 Kč (cena včetně DPH/osoba/noc).

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

Díky poradenskému a kariérnímu centru VŠCHT (pkc.vscht.cz) 
jsme schopni naším studentům zprostředkovat brigády a stáže 
ve firmách nejen v Praze, ale i v celé České republice a zahraničí. 
Aktuální nabídka brigád: https://pkc.vscht.cz/kariera/brigady 
Aktuální nabídka stáží: https://pkc.vscht.cz/uplatneni/staze

Patrně nejznámějším absolventem FCHI VŠCHT (obor fyzikální che-
mie) je prof. Jiří Drahoš, předseda Akademie věd ČR v období 2009-
2017, který v roce 2018 kandidoval ve volbách na úřad prezidenta 
České republiky a od roku 2018 je senátorem Senátu Parlamentu ČR. 
K nejvýznamnějším absolventům VŠCHT dále patří prof. Vladimír Pre-
log, který v roce 1975 získal prestižní Nobelovu cenu za chemii.

Pozri si podrobné informácie  
o študentskom živote na fakulte:

Od cca 1300 EUR/měsíc podle konkrétní pracovní pozice a rozsahu 
praxe.

Hana2.Svobodova@vscht.cz
+420 220 443 891
https://fchi.vscht.cz
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24. 12. 2020
9:30 - 14:30

Vysoké učení technické v Brně
Fakulta elektrotechniky 
a komunikačních technologií

FEKT je se svými více jak 3 200 studenty 
největší elektrofakultou v ČR a SR. Díky 
kvalitě stud. programů, modernímu 
vybavení laboratoří a uplatnění absol-
ventů se řadí mezi nejlepší vzdělávací          
a výzkumné instituce.

11. 12. 2020
9:30 - 14:30

Vysoké učení technické v Brně
Fakulta elektrotechniky 
a komunikačních technologií

Na DOD se dozvíte všechno, co budete potře-
bovat vědět o přijímacím řízení i o samotném 
studiu na fakultě. Představíme vám naše 
studijní programy a necháme vás nahlédnout 
do špičkově vybavených laboratoří v rámci 
dvou studijních programů dle vaší volby.

04. 11. 2020

CEVROInstitut

Právo - politika - ekonomika - bezpečnost. 
Jsme soukromá vysoká škola v centru 
Prahy. Nabízíme Bc., Mgr. i postgraduální 
studijní programy. Studium v ČJ a AJ. 
Našich Dnů otevřených dveří se můžete 
zúčastnit i virtuálně.

28. 11. 2020
10:00 - 12:00

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta sociálnych vied 
a zdravotníctva

Ak je tvoj sen orientovať svoj profesionál-
ny život na pomoc iným, tak Ťa radi 
privítame! Poskytujeme vzdelávanie             
v sociálnych, poradenských, psychologic-
kých a zdravotných profesiách. DOD           
aj online!

05. - 06. 11. 2020
10:00 -13:00

Univerzita Komenského v Bratislave
Celouniverzitný online DOD

Navštívte náš online DOD, nájdete tam 
ľudí zo všetkých fakúlt. Vďaka online chatu 
sa môžete spýtať na čokoľvek a vďaka live 
streamu dostanete hneď aj odpoveď. 
Pripojte sa a vyberte si štúdium, ktoré 
sadne.

21. 11. 2020
9:00 - 14:00

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 termí-
nech 20.-21.11.2020 a 22.-23.1.2021.

04. 02. 2021

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach
Prírodovedecká fakulta

Z pohodlia domova. Živé vstupy a odpove-
de. Virtuálna prehliadka. Kariéra „práve“     
v prírodných vedách.

05. 02. 2021
9:00

Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta

Formou interaktívnych expozícií, prehlia-
dok laboratórií či ukážok praktických 
pokusov Vám ukážeme, čomu všetkému 
sa u nás venujeme. Študenti, pedagógovia 
a vedci odpovedia na všetky zvedavé 
otázky.
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Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 24.11.2020
  11.12.2020
  27.01.2021
  12.02.2021
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Fakulta chemicko-inženýrská 20.-21.11.2020
  22.-23.01.2021
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Fakulta prírodných vied a Pedagogická fakulta 26.11.2020
 Filozo�cká fakulta 27.11.2020
 Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva a Fakulta stredoeurópskych štúdií 28.11.2020
 Deň otvorených dverí všetkých fakúlt 18.02.2021
Anglo-americká vysoká škola, z.ú.  15.10.2020
  12.11.2020
  10.12.2020
  07.01.2021
Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu 08-09.01.2021
 Přírodovědecká fakulta 08-09.01.2021
 Filozo�cká fakulta 08-09.01.2021
 Pedagogická fakulta 08-09.01.2021
Univerzita J. Selyeho  16.02.2021
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Právnická fakulta 02.03.2021
 Fakulta verejnej správy 03.03.2021
 Lekárska fakulta január 2021
 Prírodovedecká fakulta 04.02.2021
 Filozo�cká fakulta 12.02.2021
 Ústav telesnej výchovy a športu 05.02.2021
Ekonomická univerzita v Bratislave Podnikovohospodárska fakulta EU v Bratislave so sídlom v Košiciach 23.10.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Technická fakulta 18.02.2021
Univerzita Komenského v Bratislave Právnická fakulta  05.11.2020
Prešovská univerzita v Prešove na všetkých (zmena dátumu vyhradená) 24.02.2021
Univerzita Komenského v Bratislave Prírodovedecká fakulta 05.02.2021
CEVRO Institut, z.ú.  04.11.2020
Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 05.11.2020
  (maturanti) 10.02.2021
  (stredoškoláci z nižších ročníkov) 09.06.2021
Žilinská univerzita v Žiline Fakulta elektrotechniky a informačných technológií 04.02.2021
Univerzita Karlova Filozo�cká fakulta 16.01.2021
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FunGlass 11.11.2020
 Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov 18.02.2021
 Fakulta zdravotníctva 24.02.2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave Materiálovotechnologická fakulta v Trnave 04.02.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Filozo�cká fakulta január 2021
Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta sociálnych a ekonomických vied  online 05.11.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku Pedagogická fakulta 03.02.2021
 Filozo�cká fakulta 03.02.2021

Názov univerzity Názov fakulty Dátum DOD

DNI OTVORENÝCH DVERÍ
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af.mendelu.cz

Studuj na 
Agronomické 
fakultě
Dny otevřených dveří 
8. 1., 22. 1. a 5. 2. 2021

Termín pro podání přihlášky
31. 3. 2021

Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně, 
Zemědělská 1, Brno, CZ sp
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Fytotechnika
sp. Fytotechnika
sp. Rostlinolékařství

Zootechnika
sp. Zootechnika
sp. Rybářství

Zemědělské inženýrství (K)
sp. Zemědělské inženýrství
sp. Agrobyznys

Technologie potravin

Aplikovaná technika
sp. Provoz techniky
sp. Odpadové hospodářství
sp. Technické znalectví 
      a oceňování
sp. Zemědělské stavby 
      a technologická zařízení

Fytotechnika

Rostlinolékařství

Zootechnika
sp. Zootechnika
sp. Chov koní a agroturistika

Krmivářství

Rybářství a hydrobiologie

Zemědělské inženýrství (K, AJ)
sp. Zemědělské inženýrství
sp. Agrobyznys

Potravinářství a výživa člověka
sp. Technologie potravin
sp. Jakost a bezpečnost potravin
sp. Výživa člověka

Provoz techniky

Odpadové hospodářství (K)

Technické znalectví a oceňování

Agroekologie
sp. Agroekologie
sp. Pozemkové úpravy a ochrana půdy
sp. Voda v agroekosystému

Agroekologie
sp. Agroekologie
sp. Pozemkové úpravy a ochrana půdy
sp. Voda v agroekosystému

Molekulární biologie 
a biotechnologie

Molekulární biologie 
a biotechnologie
sp. MBB rostlin
sp. MBB živočichů

Profesní zemědělství Profesní zemědělství

Studium bakalářské (3 roky, Bc.) Navazující magisterské (2 roky, Ing.)

www.ef.jcu.cz
www.af.mendelu.cz


af.mendelu.cz

Studuj na 
Agronomické 
fakultě
Dny otevřených dveří 
8. 1., 22. 1. a 5. 2. 2021

Termín pro podání přihlášky
31. 3. 2021
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Fytotechnika
sp. Fytotechnika
sp. Rostlinolékařství

Zootechnika
sp. Zootechnika
sp. Rybářství

Zemědělské inženýrství (K)
sp. Zemědělské inženýrství
sp. Agrobyznys

Technologie potravin
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sp. Odpadové hospodářství
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Rostlinolékařství
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www.facebook.com/pfkurk
www.pf.ku.sk
www.twitter.com/FECU_Rk
www.studujff.ku.sk
www.ff.ku.sk
www.instagram.com/fal_cu


www.unipo.sk


Den

otevřených

dveří 

26. ledna
2021 

Nabízíme ti jednoduchý začátek,
průběh a závěr je už 
VE TVÝCH RUKÁCH...

studuj u nás BEZ PŘIJÍMAČEK!

Vyber si svůj program:
Marketing

Management v sociálních službách
Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví      

Cestovní ruch a turismus
Finance a účetnictví

VVeřejná ekonomika a správa
Podniková ekonomika a management

Specializace Management hotelnictví
    Specializace Marketing a obchod

Specializace Podnikání
Specializace Účetnictví a daně
Manažerská informatika

SpecializaSpecializace Internet v podnikání



NA UKF V NITRE VYŠE 
6-TISÍC ŠTUDENTOV
PRIDAJ SA K NIM!

PESTRÝ VÝBER NA PIATICH FAKULTÁCH TERMÍNY  
PRIJÍMAČIEK 
NA UKF V NITRE

DEŇ  
OTVORENÝCH  
DVERÍ 

Kvalitné vzdelávanie, 
rozmanitosť, stabilita, široký 
výber študijných odborov 
dopĺňaný podľa potrieb trhu 
práce, kvalitná príprava 
budúcich učiteľov rozmanitých 
kombinácií predmetov 
s najširším rozsahom 
pedagogickej praxe - to sú 
len niektoré z atribútov, na 
ktorých už vyše 60 rokov 
stavia Univerzita Konštantína 
Filozofa v Nitre. 

Aj zásluhou Univerzity Konštantína 
Filozofa sa Nitra stala mestom študen-
tov. Za obdobie jej trvania – od Peda-
gogického inštitútu, cez Pedagogickú 
fakultu, Vysokú školu pedagogickú 
v Nitre až po dnešnú podobu univerzity  
–  na nej vysokoškolský diplom získalo 
takmer 80-tisíc študentov zo Slovenska 
i zahraničia. Aktuálne na piatich fakultách 
študuje vyše 6-tisíc študentov vo všet-
kých troch stupňoch a formách štúdia, 
čo nitriansku „Úkáefku“ svojou veľkosťou 
zaraďuje na šieste miesto na Slovensku.
Mladých ľudí z celej SR i zo zahraničia 
UKF v Nitre láka širokou ponukou študij-
ných odborov. Ich cieľom je poskytnúť 
študentom kvalitné, relevantné a atrak-

tívne vysokoškolské vzdelanie v širokom 
spektre humanitných, spoločenských 
a prírodných vied, vrátane prípravy 
učiteľov v týchto oblastiach.   

Okrem prípravy pedagógov pre mater-
ské, základné a stredné školy UKF v Ni-
tre vzdeláva aj študentov – budúcich 
prekladateľov a tlmočníkov, biológov, 
environmentalistov, matematikov, fyzi- 
kov, informatikov, psychológov, ošetro-
vateľov, umelcov, sociálnych pracovní- 
kov, odborníkov pre kultúrne zariade-
nia, filológov, politológov, katechétov, 
žurnalistov, archeológov, historikov, 
muzeológov, bezpečnostných technikov 
a mnoho ďalších odborníkov.

Bakalárske štúdium: 
PF - 12. – 15. 4. 2021 
FPV, FSVaZ, FSŠ a FF - 7. – 11. 6. 2021 
Magisterské štúdium: 
Všetky fakulty - 7. – 11. 6. 2021
Doktorandské štúdium:
Všetky fakulty - 28. 6. – 2. 7. 2021

Jesenný termín: 
Fakulta prírodných vied -  
26. 11. 2020 
Fakulta sociálnych vied a zdravot-
níctva - 28. 11. 2020 
Fakulta stredoeurópskych štúdií - 
28. 11. 2020 
Filozofická fakulta - 27. 11. 2020 
Pedagogická fakulta - 26. 11. 2020 
Jarný termín:
Všetky fakulty - 18. 2. 2021

FAKULTA PRÍRODNÝCH VIED 
www.fpv.ukf.sk

uvíta študentov, ktorí si chcú prehĺbiť 
vedomosti v matematike, fyzike, informa-
tike, ekonómii a finančníctve, zaujíma ich 
svet chemických laboratórií, geografia, 
biológia, ekológia a environmentalisti-
ka, alebo majú záujem stať sa učiteľom 
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, výchovných 
a zdravotných služieb. Študijné programy 
sú zamerané na psychológiu, sociálnu 
prácu, sociálne služby a poradenstvo či 
ošetrovateľstvo. 

FAKULTA  
STREDOEURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ 
www.fss.ukf.sk

sa orientuje na vzdelávanie národnost-
ných menšín, na učiteľstvo pre školy s vy-
učovacím jazykom maďarským, cestovný 

ruch, manažment regionálneho ces-
tovného 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, spoločenské 
a filologické vedy. Pripravuje odborníkov 
v špecifických odboroch vedy, kultúry, 
médií, umenia, histórie, verejnej správy 
a vysokokvalifikovaných odborníkov pre 
tlmočníctvo a prekladateľstvo. Zabezpeču-
je 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 predmetmi 
na iných fakultách univerzity, špeciálnu 
pedagogiku, andragogiku, manažment 
vzdelávania a verejnej správy, šport, 
hudbu a zvukový dizajn, či anglický jazyk 
a kultúru a výtvarnú edukáciu.  

VYBER SI  
MESTO POD  
ZOBOROM
ŠTUDUJ  
NA UKF  
V NITRE!

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

PRÁVNICKÁ FAKULTA

DOD: 02. 03. 2021

FILOZOFICKÁ FAKULTA

DOD: 12. 02. 2021

PRÍRODOVEDECKÁ FAKULTA

DOD: 04. 02. 2021
FAKULTA VEREJNEJ SPRÁVY

DOD: 17. 02. 2021

LEKÁRSKA FAKULTA

DOD: 04. 02. 2021

ÚSTAV TELESNEJ
VÝCHOVY A ŠPORTU

DOD: 05. 02. 2021

ŠTUDUJ NA UNIVERZITE S VIAC
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Študijný program predstavuje 
nový progresívny smer 

vo vzdelávaní študentov 
v oblasti zdravého životného 
štýlu. Pripravuje špecialistov 

v rekreačnom aj výkonnostne 
orientovanom športe.

Nadšenie pedagógov pre vedu 
a osobný prístup ku študentom je 
zárukou ich pracovného uplatnenia 
modernou matematikou, fyzikou, 
informatikou, chémiou, geografiou 
a učiteľstvom.

Bc. 

Bc. 

Bc. do 31.03. 2021
Mgr. do 31.05. 2021

Kvalitné, moderné a komplexné 
vzdelávanie poskytované v spoluprá-
ci s rešpektovanými odborníkmi 
z právnej praxe (sudcovia Ústavného 
súdu SR, advokáti, prokurátori, 
exekútori) je garanciou širokého 
uplatnenia našich absolventov doma 
i vo svete.

Bc. do 31. 3. 2021

Bc. 

Bc. 
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UUnniivveerrzziittaa  PPaavvllaa  JJoozzeeffaa  ŠŠaaffáárriikkaa  

vv  KKooššiicciiaacchh  

FFiilloozzooffiicckkáá  ffaakkuullttaa  

KKAATTEEDDRRAA  AANNGGLLIISSTTIIKKYY  AA  
AAMMEERRIIKKAANNIISSTTIIKKYY  

@kaaffupjs 

kaa.ff.upjs.sk 

/kaaupjs 

Katedra anglistiky a amerikanistiky 
Filozofická fakulta UPJŠ 
Moyzesova 9, 040 01 Košice, SR 

PREČO ŠTUDOVAŤ U NÁS: 
oorientácia na prax - možnosť stáží, 

odbornej praxe aj práce už počas štúdia  
ošpičkovo vybavené tlmočnícke a jazykové 

laboratóriá  
oZručnosti pre úspech – predmet AmCham 

zameraný na rozvoj soft skills  
omožnosť získať certifikáty TOEFL, TOEIC, 

TFI, WIDaF a ACCA  
oErasmus+ na vyše 70 partnerských 

univerzitách 
oŠtudentský klub ELSE, Klub absolventov, 

Klub učiteľov 

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY: 
obritské a americké štúdiá (Bc., Mgr., 

PhD.)  
oučiteľské štúdium v kombinácii anglický 

jazyk a literatúra (Mgr.) 
orodové štúdiá a kultúra (Bc.)  
oprekladateľstvo a tlmočníctvo  
-anglický jazyk pre európske inštitúcie a 

ekonomiku (Bc., Mgr.)  
-anglický a francúzsky jazyk pre 

európske inštitúcie a ekonomiku (Bc., 
Mgr.)  

-anglický a nemecký jazyk pre európske 

www.kaa.ff.upjs.sk
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Katedra anglistiky a amerikanistiky 
Filozofická fakulta UPJŠ 
Moyzesova 9, 040 01 Košice, SR 

PREČO ŠTUDOVAŤ U NÁS: 
oorientácia na prax - možnosť stáží, 

odbornej praxe aj práce už počas štúdia  
ošpičkovo vybavené tlmočnícke a jazykové 

laboratóriá  
oZručnosti pre úspech – predmet AmCham 

zameraný na rozvoj soft skills  
omožnosť získať certifikáty TOEFL, TOEIC, 

TFI, WIDaF a ACCA  
oErasmus+ na vyše 70 partnerských 

univerzitách 
oŠtudentský klub ELSE, Klub absolventov, 

Klub učiteľov 

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY: 
obritské a americké štúdiá (Bc., Mgr., 

PhD.)  
oučiteľské štúdium v kombinácii anglický 

jazyk a literatúra (Mgr.) 
orodové štúdiá a kultúra (Bc.)  
oprekladateľstvo a tlmočníctvo  
-anglický jazyk pre európske inštitúcie a 

ekonomiku (Bc., Mgr.)  
-anglický a francúzsky jazyk pre 

európske inštitúcie a ekonomiku (Bc., 
Mgr.)  

-anglický a nemecký jazyk pre európske 

17% zahraničných študentov zo 47 krajín sveta

1,5 mil. EUR vo forme štipendií pre študentov  

www.facebook.com/tuke.sk
www.instagram.com/tuke.sk
www.tuke.sk


Univerzita
sv. Cyrila
a Metoda
v Trnave

• Filozo cká fakulta
• Fakulta masmediálnej 

komunikácie
• Fakulta prírodných vied
• Fakulta sociálnych vied
• Fakulta zdravotníckych vied
• Inštitút manažmentu

FF + FMK + FPV + FSV + FZV + IM = UCM

www.ucm.sk      #uceemka
instagram.com/univerzita_sv_cyrila_a_metoda
facebook.com/ucm.trnava
youtube.com/ucm.trnava

 Trnava je 
 fakt dobré miesto pre život... 
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Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (UCM)

Nám. Jozefa Herdu 2, 917 01 Trnava

O nás

Študijné odbory

Termíny

Uplatnenie absolventov

Ubytovanie + cena

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave je mladá a dynamická uni-
verzita. Za pomerne krátku históriu univerzita vychovala množstvo 
úspešných absolventov, ktorí sú dôkazom jej kvality. Pôsobí vyše 20 
rokov.

Podmienky prijatia sú pre každú fakultu zverejnené na fakultnej web 
stránke v sekcii Informácie pre uchádzačov. Poplatok za prijímacie 
konanie: 20 – 40 € v závislosti od fakulty.

Univerzita ponúka možnosť študovať programy ako aplikovaná infor-
matika, teória digitálnych hier, manažment kvality, biotechnológie, 
manažment v turizme a hotelierstve, európske štúdiá a politiky, uči-
teľstvo, nemecký jazyk, ruský jazyk, anglický jazyk, francúzsky jazyk, 
história a aplikovaná história v kyberpriestore, manažment a ekonó-
mia verejnej správy, etnológia a blízkovýchodné štúdiá, psychológia, 
ruský/anglický/nemecký/francúzsky jazyk v odbornej komunikácii, 
biológia, ochrana životného prostredia, aplikovaná chémia, biome-
dicínska chémia, filozofia, fyzioterapia, rádiologická technika, vzťahy 
s médiami, masmediálna komunikácia, verejná politika, manažment 
verejných služieb, sociálne služby a poradenstvo, politológia, marke-
tingová komunikácia vo verejnej správe a mnoho ďalších na týchto 
fakultách a inštitúte:
Filozofická fakulta,
Fakulta masmediálnej komunikácie,
Fakulta sociálnych vied,
Fakulta prírodných vied,
Fakulta zdravotníckych vied,
Inštitút manažmentu.

UCM ponúka a poskytuje ubytovanie vo vlastnom študentskom do-
move v Trnave a aj ďalších zazmluvnených ubytovacích zariadeniach 
na základe presne stanovených pravidiel (vzdialenosť bydliska, pro-
spech ap.) Suma za mesiac a osobu sa pohybuje od 50 - 68€.

Absolventov UCM nájdete vo výskumných ústavoch, laboratóriách, 
na univerzitách, vo verejnoprávnych inštitúciách, na ministerstvách, 
v domovoch sociálnych služieb, na poliklinikách, v zdravotníckych za-
riadeniach, diagnostických centrách, médiách, redakciách atď.

Pozri si podrobné informácie  
o študentskom živote na fakulte:

info@ucm.sk
+421 33 5565 111
www.ucm.sk
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FILOZOFICKÁ FAKULTA 
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

dekanat.ff@ucm.sk
033/55 65 279
0904 054 831
ff.ucm.sk 

• spoločensko-vedné študijné odbory • moderné vybavenie učební
• možnosť cestovať • partnerské spolupráce • cudzie jazyky 
• presahy do praxe a iných odborov • fakultné podujatia
• mimoškolské aktivity • dynamická fakulta

Termín podania prihlášky
psychológia do 31.03.2021
ostatné študijné odbory 30.04.2021

Dvojodborové štúdium - 
Bc., Mgr., denné, externé

voľba kombinácie dvoch aprobačných 
predmetov

Učiteľstvo:
• anglického jazyka a literatúry
• nemeckého jazyka a literatúry
• slovenského jazyka a literatúry
• ruského jazyka a literatúry
• francúzskeho jazyka a literatúry
• histórie
• výchovy k občianstvu

• doplňujúce pedagogické štúdium
• rozširujúce štúdium pre učiteľov

Jednoodborové štúdium - 
Bc., Mgr., denné, externé

• nemecký jazyk a kultúra 
 v odbornej komunikácii
• ruský jazyk a kultúra 
 v odbornej komunikácii
• anglický jazyk a kultúra 
 v odbornej komunikácii
• filozofia a aplikovaná filozofia
• história a aplikovaná história 
 v kyberpriestore
• etnológia a mimoeurópske štúdiá
• etnológia a blízkovýchodné štúdiá
• psychológia

Dátum prijímacích skúšok 
psychológia apríl/máj 2021
ostatné študijné odbory 
bez prijímacích skúšok 

Doktorandské štúdium - denné, externé

• systematická filozofia
• nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
• etnológia a mimoeurópske štúdiá
• ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
• všeobecná a experimentálna psychológia
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A PREČO ŠTUDOVAŤ PRÁVE U NÁS?  

Atraktívne študijné programy Dobrá práca a plat  Študijné pobyty v zahraničí  Štipendiá  Špičkový 
výskum  Zrekonštruované laboratóriá a internáty  Skvelý študentský život Podpora start-upov

STU = ONLINE UNIVERZITA
Šetríme čas našich študentov a uľahčujeme im prístup k informáciám a literatúre. 
Naši študenti využívajú na internátoch rýchle pripojenie na internet.

E-prihláška
Stačí len vyplniť e-prihlášku a nahrať prílohy.

Virtuálna knižnica
Vďaka nej sú bezplatne dostupné vedecké databázy.

Online literatúra
Študijnú literatúru vydanú v univerzitnom 
vydavateľstve si možno stiahnuť zdarma cez akademický 
informačný systém (AIS).

AIS
Univerzitný online systém, ktorý umožňuje zostavenie 
rozvrhu, výber skúškových termínov, zapisovanie 
známok, objednávanie obedov, získavanie informácií 
o dianí na univerzite.

Výpočtový softvér
Pre študentov zdarma k dispozícii softvéry na matematické 
výpočty, programovanie, počítačové simulácie (MATLAB 
– používaný TOP univerzitami a fi rmami vo svete).

www.stuba.sk | www.fb.com/univerzita

FAKULTY PRIHLÁŠKY DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Stavebná fakulta 30. 4. 2021 4. 2. 2021
Strojnícka fakulta 31. 3. 2021 3. 2. 2021
Fakulta elektrotechnika a informatiky 30. 4. 2021 október 2020

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
30. 4. 2021 (prvé kolo) február 2021

10. 8. 2021 (druhé kolo) CHEMSHOW - jún 2021

Fakulta architektúry a dizajnu 30. 11. 2020
FAD open – 12. 11. 2020

Noc architektúry – február a jún 2021

Materiálovotechnologická fakulta 31. 3. 2021 4. 2. 2021 a máj 2021
Fakulta informatiky a informačných technológií 31. 3. 2021 11. 12. 2020

Ústav manažmentu 30. 4. 2021 25. 2. 2021
Deň plánovačov – 12. 4. 2021
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Univerzita Komenského
v Bratislave

 



 PRIPRAVUJEME 
LÍDROV BUDÚCNOSTI

P r e p o j e n i e  n a 
p ra x

Bohatá ponuka štúdia

VZDELANIE PRE PRAX

Výhody štúdia na FMUK

Fakulta managementu

Fakulta managementu ponúka možnosti 
a príležitosti, ktoré umožňujú talentom 
rásť a šikovným študentom zabezpečiť si 
špičkové uplatnenie.

Až 80 % denných štu-
dentov sa dostane aspoň 
na jeden semester na 
zahraničnú univerzitu.

Vysoký dopyt po absolventoch od 
najlepších zamestnávateľov.

Študentské organizácie, v ktorých 
je možné nadobúdať praktické 
zručnosti a rozvíjať svoj talent.
168 odborných predmetov 
ponúkaných v anglickom, nemec-
kom alebo francúzskom jazyku.

www.fm.uniba.sk

www.fakultamanagementu.sk

www.facebook.com/fm.uniba/

Univerzita Komenského v Bratislave

M e d z i n á r o d n é 
m o b i l i t y

Štúdijný program  
v anglickom jazyku 

Praktické prednášky 
manažérov a špecia-
listov. Zapájanie štu-
dentov do riešení prak-
tických zadaní.

Štúdium v anglickom 
jazyku otvára dvere do 
nadnárodných korporá-
cií, svetového biznisu 
alebo do ďalšieho štúdia    
.   v zahraničí.

Využitie manažérskych zručností je v praxi 
čoraz žiadanejšie, vzhľadom na automa-
tizáciu v priemysle, ako aj expanziu busi-
ness centier zdieľaných služieb a ďalších 
medzinárodných organizácií na Slovensku.

7 bakalárskych a 6 magisterských              
študijných programov

Štúdium v cudých jazykoch:

Medzinárodný manažment (nemecký 
program alebo fracúzsky program)

Manažment v anglickom jazyku

Vyučujúci s medzinárodnými skú-
senosťami  alebo  z  praxe.

    www.fakultamanagementu.sk

www.fm.uniba.sk
www.fakultamanagementu.sk
www.facebook.com/fm.uniba/
www.fakultamanagementu.sk


štúdium
práva

moderné
inovatívne
praktické

PRÁVNICKÁ FAKULTA
Univerzita Komenského 
v Bratislave

www.flaw.uniba.sk
www.facebook.com/flaw.uniba

Čo ponúkame?

 ▶ praktické formy vzdelávania

 ▶ široký výber študijných programov

 ▶ 2 študijné programy v anglickom jazyku

 ▶ viac ako 25 stáží na rôznych inštitúciách

 ▶ možnosť absolvovať Erasmus+ na vyše  

90 univerzitách v zahraničí

 ▶ 52 klinických predmetov vrátane príprav  

na medzinárodné simulované súdne konania 

(tzv. moot-courty) 

Foto: Štefan Cipár

www.flaw.uniba.sk
www.facebook.com/flaw.uniba
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PRÁVNICKÁ FAKULTA
Univerzita Komenského 
v Bratislave

www.flaw.uniba.sk
www.facebook.com/flaw.uniba

Čo ponúkame?

 ▶ praktické formy vzdelávania

 ▶ široký výber študijných programov

 ▶ 2 študijné programy v anglickom jazyku

 ▶ viac ako 25 stáží na rôznych inštitúciách

 ▶ možnosť absolvovať Erasmus+ na vyše  

90 univerzitách v zahraničí

 ▶ 52 klinických predmetov vrátane príprav  

na medzinárodné simulované súdne konania 

(tzv. moot-courty) 

Foto: Štefan Cipár

PR článok

Memorovanie tisíc stranových kníh a dlhých zákonov je pretrvávajúca predstava o štúdiu práva. Avšak to už 
na PRÁVNICKEJ FAKULTE UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE niekoľko rokov neplatí. Pred príchodom in-
formačných technológii malo učenie sa zákonov svoje opodstatnenie. Dnes však už máme prístup k právnym 
predpisom prakticky kedykoľvek a kdekoľvek. Preto majú budúci právnici počas semestra, ako aj na skúškach, 
k dispozícii právne predpisy, v ktorých sa učia správne orientovať, interpretovať zložité zákonné ustanovenia  
a aplikovať ich na praktické prípady. Avšak to nie je všetko. Študenti majú možnosť absolvovať stáž na desiat-
kach inštitúcií, pripravovať stanoviská pre sudcov Najvyššieho súdu, učiť základy práva na školách či v ženskej 
väznici, písať právne analýzy pre neziskové organizácie, zúčastniť sa simulovaných súdnych sporov v zahraničí 
a v rámci Študentskej právnej poradne pomáhať konkrétnym osobám, ktoré majú právny problém, avšak nedo-
statok prostriedkov na zaplatenie advokáta.

Právnická fakulta UK na potreby praxe zareagovala vyt-
vorením úplne nového študijného programu, pričom 
nový koncept štúdia je na prvý pohľad príťažlivejší pre 
budúcich právnikov. Nezačína sa totiž štúdiom dejín a 
právnou filozofiou, ako tomu bolo kedysi, ale študen-
ti hneď v prvých dvoch rokoch absolvujú občianske, 
ústavné, či správne právo. Novinkou je aj archív pred-
nášok, čím sa zabezpečuje rovnaký prístup k vzdelaniu 
pre všetkých, a to najmä pre študentov so špeciálnymi 
potrebami.

Významnou súčasťou štúdia sa stali praktické pred-
mety. Jedným z takýchto predmetov je Študentská 
právna poradňa, ktorá pod záštitou Slovenskej ad-
vokátskej komory funguje už 5 rokov. Medzi študentmi 
je tiež veľmi obľúbená Klinika pre komunity, v rámci 
ktorej chodia prednášať základy práva na základné a 
stredné školy, ako aj do resocializačného zariadenia, 
nocľahárne pre ľudí bez domova, ženskej väznice a do-
mova dôchodcov. V praxi sa učia ako prezentovať svoje 
myšlienky pred publikom, pohotovo reagovať na otáz-
ky a súčasne prispievajú k zvyšovaniu právneho pove-
domia v našej spoločnosti.  

Vďaka tomu, že právnická fakulta najväčšej slovenskej 
univerzity sídli v samom historickom srdci hlavného 
mesta, študenti majú možnosť stážovať na desiat- 
kach verejných inštitúcií (napr. Generálna proku-
ratúra SR, Kancelária prezidenta SR, Národná rada 
SR, takmer všetky ministerstvá a Najvyšší súd SR) aj v 

súkromných spoločnostiach. Stážovaním získavajú 
reálnu predstavu o práci právnika a nepochybnú výho-
du 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 a eu-
rópskych inštitúciách, sa otvoril nový bakalársky pro-
gram vyučovaný v anglickom jazyku a v kombinácii 
s manažmentom. Aj tí, ktorí už bakalárske štúdium 
úspešne ukončili, môžu pokračovať v anglickom magis-
terskom študijnom programe orientovanom na medzi- 
národné právo a právo Európskej únie. Po absolven-
toch anglických študijných programov je dopyt najmä 
v diplomacii a nadnárodných korporáciách vrátane 
veľkých advokátskych kancelárií.

ŠTÚDIUM PRÁVA MODERNE, 
PRAKTICKY AJ PO ANGLICKY!
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