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Uchazeči o studium architektury...

   

..věnovat se tomu, 
  co je baví

48,5 %

23,4 %

..mít dobře 
  placené místo

14,8 %

..získat zkušenosti 
  v zahraničí

..chtějí po dokončení studia na VŠ..

..preferují v osobním životě..

73,1 %
..žít v manželství

19,4 %

..říkají, že výše výdělku po ukončení VŠ je pro ně..

39,2 %

40,3 %

9,6 %
..středně důležitá

..důležitá

..nepříliš 
  důležitá

..žít s partnerem,
  ale bez svatby

Vidíte to podobně?
Podejte si přihlášku na Fakultu architektury ČVUT v Praze, kde 

právě vyhlásili mimořádné přijímací řízení do bakalářských 
studijních programů!

Zdroj dat: Dotazníky Scio, únor 2017



 

n MU v Brně, Fakulta informatiky

n VUT v Brně, Fakulta informačních technologií

n ZČU v Plzni, Fakulta strojní

n UK v Praze, Fakulta sociálních věd

n ČVUT v Praze, Fakulta informačních technologií

n UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky

 Nejbližší termín zkoušek:  29. 4. 2017

Uzávěrka přihlášek:  13. 4. 2017

Předměty:   Obecné studijní předpoklady

  Základy společenských věd

  Mat, Aj, Nj, Bio, Che, VŠP

Národní srovnávací zkoušky 
 

na nichž můžete využít Národní srovnávací 

zkoušky Scio, najdete na webu

www.scio.cz/fakulty 

Přehled všech fakult, 

Místa konání NSZ

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA FAKULTĚ ARCHITEKTURY ČVUT

PROBĚHNE VE ČTVRTEK 23. BŘEZNA OD 15 HODIN

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ FAKULT ARCHITEKTURY

Po dostudování můžete hledat práci v architektonicko-

stavebních kancelářích, stavebních úřadech nebo odborech 

státní správy. 

Pokud máte podnikatelského ducha, můžete si po škole založit 

vlastní architektonickou kancelář :)

JAKÉ OBORY MŮŽETE NA FA ČVUT STUDOVAT?

studijní program Architektura a urbanismus (obor Architektura)

studijní program Krajinářská architektura (obor Krajinářská

architektura)

Během studia budete pracovat v některém z 44 ateliérů, je tedy 

z čeho vybírat ;)

 

PŘÍLEŽITOST MÁTE UŽ V DUBNU

JAK VYPADAJÍ PŘIJÍMAČKY?

V mimořádném přijímacím řízení na Fakultě architektury ČVUT 

vás čekají dvě kola zkoušky. 

První kolo přijímací zkoušky se skládá z výtvarné zkoušky,

ověření prostorové představivosti, testu ze všeobecného přehledu

a testu Obecných studijních předpokladů (nebo jeho slovenské

verze testu Všeobecných študijných předpokladov). 

Test Obecných studijních předpokladů je nutno složit v rámci 

Národních srovnávacích zkoušek. 

Uplatnit lze výsledek ze všech šesti termínů konaných 

v roce 2016/17.

Ve druhém kole přijímací zkoušky vás čeká ústní pohovor.

Kromě fakulty architektury můžete výsledek uplatnit 

na řadě dalších fakult, např.:

n MU v Brně, Ekonomicko-správní fakulta


