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Národní informační centrum pro mládež přináší aktuální zprávy
z oblastí vzdělávání, práce a soutěží, a to jak v tuzemsku, tak
i v zahraničí.

Navštivte virtuální veletrh Career Days Festival
Virtuální Career Days se uskuteční on- ci jednotlivých společností si účastníci Pozdní sběr
line 5. – 6. listopadu v prostředí Adobe
Connect.
Veletrh pracovních příležitostí Career
Days pořádá AIESEC Česká republika
a je určen především pro studenty posledních ročníků vysokých škol a vysokoškolské absolventy.
Připraveny jsou on-line workshopy, jejichž tématy bude například prezentace
pracovních příležitostí a nabídka volných míst v daných firmách, dále se studenti a absolventi mohou dozvědět, jak
se připravit na přijímací pohovor, jaká
je možnost spolupráce s firmami na
školních závěrečných pracích nebo jak
se stát součástí firmy díky nejrůznějším
trainee programům a stážím. Se zástup-

budou moci během virtuálních Career
Days chatovat.
Akce je pro všechny zájemce zcela
zdarma. Stačí se jen registrovat na webových stránkách www.careerdays.cz.
Počet míst v jednotlivých workshopech
je omezen, což umožňuje větší interaktivitu mezi studenty či absolventy
a společnostmi. Podrobné informace
o zapojených firmách, jednotlivých
workshopech a časovém harmonogramu jsou dostupné na již zmíněné webové stránce. Událost je pořádána pod
záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce
a sociálních věcí.

Studium v Japonsku se stipendiem
Využijte možnosti studovat
4 roky v Japonsku se stipendiem problematiku Jihovýchodní Asie nebo Environmentalistiku, kterou nabízí
již podruhé japonská vláda
zahraničním studentům.
Studenti těchto studijních
programů mohou získat různé typy stipendií: University
of Tokyo Scholarships, The
Japanese Government Freshman Scholarship či Corporate
Scholarships, které by měly

stačit k pokrytí školného
a dalších nákladů.
Zájemci se mohou přihlašovat do 9.prosince 2013
na oficiálním webu programu
PEAK. Spolu s přihláškou je
třeba zaslat esej a eveluaci
jazykových schopností, studijních výsledků a charakterových vlastností. Více informací o procesu přihlašování
najdete zde: http://peak.c.utokyo.ac.jp/admissions/howto-apply.html

Jednodenní charitativní přehlídka převážně
domácí hudební scény
doplněná malou ukázkou jiných druhů současného umění se koná
9. listopadu v pražském
klubu Rock Café a začne v 15:00. Výběrem
interpretů i atmosférou
se snaží vymykat běžným kulturním akcím
a pokouší se nespadat
do hlavního proudu.
Více na www.pozdnisber.net.

nicm.cz

Národní informační centrum pro mládež, Na Poříčí 1035/4, Praha 1, www.nicm.cz

1

Přijímací zkouška na VŠ - začněte se připravovat včas
Mohlo by se zdát, že do přijímaček na vysokou je času dost, ale
nenechte se zmást. Uteče to jako
voda. K určité disciplíně učení vás
však může donutit třeba přípravný
kurz.
Ne vždy se u přípravných kurzů jedná o „univerzální“ školení, které vás dokáže připravit
ke zkouškám či studiu daného oboru
na jakékoliv škole, kterou si zvolíte. Naopak - s rostoucím počtem
jejich typů (TSP, NSZ, zkoušky
připravované samotnou školou)
roste i pestrost nabídky.

pravné kurzy.
Pestrou škálu přípravných kurzů
z různých oborů nabízejí také různé vzdělávací agentury (přípravné
kurzy nabízí například agentura
Kurzy-fido.cz nebo AZ Smart.).
Někdy tyto kurzy zahrnují přípravu na všechny možné zkoušky
současně (bez ohledu na konkrétní
fakultu), což se hodí hlavně nerozhodnutým uchazečům.
Další vhodnu formou je tzv. nultý
ročník nebo samostatná příprava
formou e-learningu (kurz konaný
prostřednictvím internetu). Jinou
formou přípravy je také pomatuJak si vybrat kurz?
ritní studium cizího jazyka spojené
s přípravou na konkrétní obor stuPokud se chcete zapsat do speci- dia.
alizovaného kurzu, měli byste už Využít ale také lze jednotlivých
předem vědět nejen to, jaký obor stránek fakult vybraných škol.
si zvolíte, ale i to, na které škole Mnohé z nich totiž nabízejí vzorojej budete studovat. Na mnoha fa- vé testy nebo testy z minulých let
kultách (např. UK v Praze, Tech- volně ke stažení.
nická univerzita v Liberci,Univerzita Pardubice) si obsah přijímací Kdy se hlásit?
zkoušky připravují jednotlivé fakulty samy, tak např. na Masary- Na přípravný kurz se můžete hlákově univerzitě v Brně se na větši- sit v podstatě kdykoliv. Celoroční
ně fakult konají jednotné zkoušky kurzy začínají většinou v říjnu,
zkoumající připravenost uchazečů. ale mnohé jsou jednosemestrální, jejichž začátek je pak v lednu
Kde hledat?
nebo později. Je však nasnadě, že
čím blíž jsou přijímačky, tím méně
Jestli jste již rozhodnuti, na kterou je času na přípravu, a klesá tak i
fakultu nebo přímo obor se chcete počet kurzů v nabídce a jejich hohlásit, vyplatí se prozkoumat pří- dinový rozsah. Kurzy konané „na
mo stránky dané školy. Celá řada poslední chvíli“ se zpravidla už jen
z nich totiž pořádá své vlastní pří- zaměřují na nejproblematičtější

nebo nejzásadnější obsah zkoušek.
Kolik za to?
Ceny jednotlivých kurzů se pohybují v řádu tisícovek a jsou závislé na délce i na zaměření (nap. ty
jednoleté vyjdou na asi 5 - 8 tisíc
korun). Většinou se tyto kurzy konají o víkendu jednou až dvakrát
do měsíce. Ty kratší bývají intenzivnější, nebo někdy i několikadenní, a jako takové pak vyjdou
i jen na několik stovek. Na druhou
stranu nultý ročník spojený se studiem jazyka (pomaturitní studium)
se šplhá až na částku kolem dvaceti tisíc korun.
K čemu je to dobré?
Kdo se cítí být připraven (ať už
díky svému vlastnímu úsilí nebo
škle, kterou právě studuje), pak se
dá s klidem říci, že přípravný kurz
nepotřebuje. Nikdo navíc nemůže
zaručit, že absolvování sebekvalitnějšího přípravného kurzu zaručí
přijetí. Nepopiratelnou výhodou
je ovšem to, že tyto kurzy připraví absolventy na samotný průběh
zkoušky. Takřka samozřejmostí
jsou modelové testy nebo generálky na ústní část přijímacího
pohovoru. Mimo to se uchazeči
díky těmto kurzům mohou seznámit s vysokoškolským prostředím
a vším, co vysokoškolské studium
provází.

Týden vědy a techniky AV ČR

nicm.cz

Největší vědecký festival v Česku – Týden vědy a techniky Akademie věd
ČR – se letos uskuteční ve dnech 1.–15. listopadu 2013 a jeho program
naplněný více než 500 akcemi se rozprostře po celé České republice. Festivalová nabídka bude především soustředěna do Prahy, Brna, Ostravy
a Českých Budějovic, zajímavé akce se uskuteční také v každém krajském
městě a na mnoha dalších místech. Festival je určen široké veřejnosti, primárně však studentům středních škol, jimž umožní nahlédnout do vědeckých pracovišť a laboratoří a dozvědět se více o světě vědy. Další podrobnosti najdete na www.tydenvedy.cz

Národní informační centrum pro mládež, Na Poříčí 1035/4, Praha 1, www.nicm.cz

2

Cinema City nabízí vzdělávací program pro školy

Roční studium
v Austrálii zdarma

Společnost Cinema City představuje unikátní projekt vzdělávacích programů pro školy.
Po dohodě s vaší školou zajistí promítání filmů na vybrané téma, hodící se do školních osnov, a to i filmů, které
již nejsou v běžné distribuci.
V nabídce je historie, literatura,
pohádky, drogová problematika, společenská problematika, válečná tématika, sportovní tématika nebo ekologie.
Po domluvě je možná také beseda s odborníkem, která naváže
na film, poskytne možnost lépe
porozumět dané problematice
a dá prostor pro diskuzi a aktivní zapojení studentů. Škol-

Nabídka, která se neodmítá – to je Win
Your Future Unlimited, soutěž australské
vlády o roční studijní pobyt s plným krytím veškerých nákladů. Stačí poslat fotku
s komentářem přes web a vyhrát.
Soutěž je řízena australskou nevládní
organizací Australian Trade Commission a podporována celou řadou investorů
a sponzorů. Kromě samotného ročního
pobytu na universitě v Austrálii s kompletním krytím veškerých nákladů spojených se studiem, pobytem, dopravou
a pojištěním získá 18 finalistů také výlet
po australských univerzitách v prosinci
2013.
Jak je možné se do soutěže zapojit? Navštivte stránku Futureunlimited.com.au
a nahrajte svou fotografii. Fotku upravte a doplňte nabízenými ilustracemi.
Napište maximálně 50 slov v angličtině
o tom, jak studium v Austrálii změní váš
život. Odpovězte na několik otázek a vše
nahrajte na web. Porota bude vybírat ty
nejkreativnější, nejmotivovanější a nejpřímější účastníky.
Přihlašování je možné do 18. listopadu 2013 na výše uvedených webových
stránkách. O měsíc později, 17. prosince
2013 bude vyhlášen vítěz, který si užije
rok 2014 na jedné z australských univerzit.

ní skupiny mají zvýhodněné
vstupné, vstup pro pedagogický doprovod je zdarma.
Dále je v nabídce vzdělávací
program kina IMAX. Společně s Ministerstvem školství
a odborníky z Výzkumného
ústavu pedagogického a Přírodovědecké fakulty UK připravuje kino IMAX vzdělávací
program vyhovující školám
v České republice. V současnosti nabízí tyto programy:
•
Arktida 3D
•
Hubble 3D
•
Sea Rex 3D
•
Návrat do divočiny 3D
•
Letecké legendy 3D

MOBILNÍ APLIKCE
NICM KE STAŽENÍ
ZDARMA NA
http://bit.ly/148SasR

Stipendijní program OSF podporuje studium
na střední škole v USA a Velké Británii
Nadace Open Society Fund Praha a supina Pioneer Investments
zahájily další ročník stipendijního
programu, v němž desítka českých
studentů a studentek získá roční stipendia na soukromé střední
školy ve Velké Británii a v USA.
Hlavní roli hraje především nadání
a motivace.
Do výběrového řízení se mohou
hlásit studenti a studentky 1. a 2.

ročníků středních škol z celé republiky. Nejprve je třeba podat do
29. listopadu přihlášku a pak absolvovat písemný test z anglického
jazyka. Ty, kterým se test podaří,
budou poté pozváni na pohovor
vedený zástupci zahraničních škol.
Nadace OSF Praha uděluje stipendia středoškolákům ve spolupráci
s britskou asociací The Headmasters‘ and Headmistresses‘ Confe-

rence a sítí American Secondary
Schools for International Students
and Teachers. Na úhradě dalších
nákladů (kapesné, pojištění, účast
na orientačním setkání apod.) se
podílí rodiče studenta. Pokud toto
rodinná situace neumožňuje, mohou studenti získat Divokou kartu
Pioneer Investments, jako příspěvek na náklady nad rámec studia.
Více na www.fulbright.cz
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