
11.1.2019 Fakulta umení, TUKE v Košiciach
12.1.2019 Fakulta umení, TUKE v Košiciach
15.1.2019	 Fakulta	manažmentu,	PU	v	Prešove			
18.1.2019	 Fakulta	ekonómie	a	podnikania,	PEVŠ	v	Bratislave	 	
	 Fakulta	informatiky,	PEVŠ	v	Bratislave
	 Fakulta	masmédií,	PEVŠ	v	Bratislave	
	 Fakulta	ekonomiky	a	manažmentu,	SPU	v	Nitre			
	 F.	európskych	štúdií	a	regionálneho	rozvoja,	SPU	v	Nitre			
	 Fakulta	sociálnych	vied,	UCM	v	Trnave
23.1.2019	 Fakulta	zdravotníctva	a	sociálnej	práce,	TU	v	Trnave
	 Filozofická	fakulta,	TU	v	Trnave
	 Pedagogická	fakulta,	TU	v	Trnave
	 Právnická	fakulta,	TU	v	Trnave
	 Drevárska	fakulta,	TUZVO	vo	Zvolene
	 Univerzita	veterinárskeho	lekárstva	a	farmácie	v	Košiciach
25.1.2019	 Fakulta	masmédií,	PEVŠ	v	Bratislave
	 Fakulta	práva,	PEVŠ	v	Bratislave
	 Fakulta	psychólogie,	PEVŠ	v	Bratislave
	 Fakulta	záhradníctva	a	krajinného	inžinierstva,	SPU	v	Nitre
	 Technická	fakulta,	SPU	v	Nitre
	 Fakulta	telesnej	výchovy	a	športu,	UK	v	Bratislave
	 Prírodovedecká	fakulta,	UK	v	Bratislave
26.1.2019	 Filozofická	fakulta,	UK	v	Bratislave			
	 Pedagogická	fakulta,	UK	v	Bratislave
28.1.2019	 Lesnícka	fakulta,	TUZVO	vo	Zvolene
29.1.2019	 Drevárska	fakulta,	TUZVO	vo	Zvolene
	 Filozofická	fakulta,	UCM	v	Trnave
	 Strojnícka	fakulta,	UNIZA	v	Žiline

				3.	1.	2019	 Divadelná	fakulta,	VŠMU	v	Bratislave
		31.	1.	2019	 Akadémia	Policajného	zboru	v	Bratislave

Prečo ísť na skúšku už vo februári?
  ■ Môžete si overiť svoje šance na prijatie na rôzne fakulty ešte pred 
 podaním prihlášok.

  ■ Pre niektoré odbory je to naopak posledný uznávaný termín.

  ■ V prípade, že by sa vám skúška nepodarila podľa vašich predstáv, 
 budete mať stále dosť času lepšie sa pripraviť na opravu v niektorom  
 z neskorších termínov.

  ■ Druhý termín skúšok prebehne už v piatok 1. februára.

  ■ Uzávierka prihlášok na termín je 15. januára.

  ■ Na februárový termín NPS sa môžete prihlásiť elektronicky na: 
 www.scio.cz/nsz/prihlasit

ako na vš
newsletter január 2019

Dni otvorených Dverí v januári – slovensko

termíny Pre PoDanie Prihlášky v januári - slovensko

nároDné Porovnávacie skúšky (nPs) scio

 –  fakulty využívajúce NPS Scio

termíny Pre PoDanie Prihlášky v januári - čr

15.	1.	2019	 Divadelní	fakulta,	AMU	v	Praze	–	Alternativní	a	loutkové	divadlo
16.	1.	2019	 Fakulta	stavební,	VUT	v	Brně	–	obor	Architektura	poz.	staveb
21.	1.	2019	 Divadelní	fakulta,	AMU	v	Praze	–	obor	Produkce
28.	1.	2019	 Akademie	STING,	Brno
30.	1.	2019	 Archip,	Praha
31.	1.	2019	 Divadelní	fakulta,	AMU	v	Praze	–	obor	Scénografie

		9.1.2019	 Fakulta	ekonomicko-správní,	UPa,	Pardubice
10.1.2019	 Fakulta	podnikatelská,	VUT	v	Brně
11.1.2019	 F.	informatiky	a	managementu,	UHK,	Hradec	Králové
	 Fakulta	informatiky	a	statistiky,	VŠE	v	Praze
	 Národohospodářská	fakulta,	VŠE	v	Praze
12.1.2019	 Fakulta	bezpečnostně	právní,	PA	ČR	v	Praze
	 Fakulta	bezpečnostního	managementu,	PA	ČR	v	Praze
	 F.	informatiky	a	managementu,	UHK,	Hradec	Králové
15.1.2019	 Fakulta	sociálních	věd,	UK,	Praha
16.1.2019	 Fakulta	sociálních	věd,	UK,	Praha
18.1.2019	 Ekonomická	fakulta,	JČU	v	Českých	Budějovicích
	 Fakulta	sociálních	studií,	MU,	Brno
	 Fakulta	sociálních	věd,	UK,	Praha
	 Přírodovědecká	fakulta,	UK,	Praha
19.1.2019	 Fakulta	sociálních	studií,	MU,	Brno
	 Přírodověděcká	fakulta,	UK,	Praha
	 Fakulta	tělesné	kultury,	UP	v	Olomouci
	 Filozofická	fakulta,	UP	v	Olomouci
	 Právnická	fakulta,	UP	v	Olomouci
	 Přírodovědecká	fakulta,	UP	v	Olomouci
	 Fakulta	stavební,	VUT	v	Brně
21.1.2019	 Ekonomicko-správní	fakulta,	MU,	Brno
24.1.2019	 Fakulta	informačních	technologií,	ČVUT	v	Praze
	 Obchodně	podnikatelská	fakulta	v	Karviné,	SU	v	Opavě
25.1.2019	 Provozně	ekonomická	fakulta,	MENDELU	v	Brně
	 Fakulta	veřejných	politik	v	Opavě,	SU	v	Opavě
	 F.	přírodovědně-humanitní	a	pedagogická,	TUL	v	Liberci
	 Ekonomická	fakulta,	VŠB–TU	Ostrava
	 Fakulta	elektrotechniky	a	informatiky,	VŠB–TU	Ostrava
	 Fakulta	technologie	ochrany	prostředí,	VŠCHT	v	Praze
	 Fakulta	strojního	inženýrství,	VUT	v	Brně
26.1.2019	 Přírodovědecká	fakulta,	MU,	Brno
	 Fakulta	technologie	ochrany	prostředí,	VŠCHT	v	Praze
29.1.2019	 Přírodovědecká	fakulta,	MU,	Brno
	 Ekonomická	fakulta,	TUL	v	Liberci
30.1.2019	 Fakulta	sociálně	ekonomická,	UJEP	v	Ústí	nad	Labem
	 Fakulta	aplikovaných	věd,	ZČU	v	Plzni
	 Fakulta	elektrotechnická,	ZČU	v	Plzni
	 Fakulta	strojní,	ZČU	v	Plzni

Dni otvorených Dverí v januári – čr, fakulty s testami scio

celouniverzitné Dni otvorených Dverí v januári – čr

11–12.1.2019	 Univerzita	Hradec	Králové 
						18.1.2019	 Jihočeská	univerzita	v	Českých	Budějovicích 
						19.1.2019	 Univerzita	Palackého	v	Olomouci 
						24.1.2019	 Univerzita	obrany,	Brno 
						25.1.2019	 Vysoká	škola	báňská	–	Technická	univerzita	Ostrava 
25–26.1.2019	 Česká	zemědělská	univerzita	v	Praze 
	 Vysoká	škola	chemicko-technologická	v	Praze 
						30.1.2019	 Univerzita	J.	E.	Purkyně	v	Ústí	nad	Labem



D    
Názov vysokej školy:

Dátum návštevy:

Prejsť si všetky priestory školy, urobiť si foto

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

Navštíviť univerzitnú knižnicu

Navštíviť kaviareň / bufet

Vziať 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 vyučujúceho predmetu, ktorý ma 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, súčasní 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 porovnanie 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

Zistiť si dopravné spojenie tam aj späť
Zistiť si adresu, mapku, cestu na fakultu
Pripraviť si otázky, ktoré sa chcem opýtať
Pripraviť si tento formulár
Pripraviť si fotoaparát, zápisník, pero
Pozrieť sa na web školy na najčerstvejšie informácie  
a podmienky prijímacieho konania
Prezrieť si facebook školy
Zistiť si údaje o škole, napr. www.pindex.sk
Dobre sa vyspať

Otázky, ktoré sa chcem opýtať

Koľko bolo prihlásených a prijatých na daný odbor?
Koľko študentov nedokončí prvý ročník a prečo?
Aké sú náklady spojené so štúdiom vrátane ubytovania?
Koľko študentov vycestuje do zahraničia a kam konkrétne?
Prečo by som mal študovať práve u vás?
Pomáha fakulta študentom nájsť prax behom štúdia, alebo
po jeho ukončení a akú?
Je možné pokračovať v štúdiu daného odboru aj 
v nadväzujúcom magisterskom štúdiu?
Čo je možné robiť vo voľnom čase? (šport, zábava, apod.)

 




