AKO VYBRAŤ VYSOKÚ ŠKOLU?
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Galanta

AKÉ INFORMÁCIE BUDEM EŠTE POTREBOVAŤ, O ČOM MÁM PREMÝŠĽAŤ?


Bude ma vybraný študijný odbor baviť?



Aké mám šance, že sa na tento odbor dostanem?



Ako veľmi je odbor perspektívny, aké mám šance uplatniť sa na trhu práce?



Ktoré stredoškolské predmety využijem pri štúdiu na vysokej škole? Venoval
som im dostatok času a ako sa mi v nich darilo?



Ako ďaleko je vysoká škola od miesta bydliska, aké budú náklady na cestovanie alebo ubytovanie? Koľko času strávim cestovaním?



Akým spôsobom sa budem stravovať?

KDE NÁJDEM ĎALŠIE AKTUÁLNE INFORMÁCIE?


Ako na vysokú školu—informácie o záujemcov o štúdium na vysokých školách

AKO VYBRAŤ VYSOKÚ ŠKOLU?
Leták určený pre študentov stredných škôl.

Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie
Hodská 2352/62, 924 81 Galanta

http://www.uips.sk/prjimacky-na-vysoke-skoly/informacie-pre-zaujemcov-o
-studium-na-vysokej-skole


Študentská rada vysokých škôl

tel.: 031 / 780 56 14, fax: 031 / 702 08 30

http://www.srvs.sk/


Hodnotenie vysokých škôl

e-mail: pppgalanta@psychology.sk

http://www.arra.sk/


Internetový sprievodca trhom práce—kartotéka zamestnaní
http://www.istp.sk/kartoteka-zamestnani



Spracoval: PhDr. Maroš Majko, PhD.

Informácie o vysokých školách a ich absolventoch
http://vs.iedu.sk/sk/welcome



Čo robím—stránka venovaná výberu štúdia a zamestnania, dotazník
http://www.corobim.sk

r. 2015

AKO VYBRAŤ VYSOKÚ ŠKOLU?
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Galanta

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

AKO ZÍSKAM INFORMÁCIE O VYSOKEJ ŠKOLE?



Na vysoké školy si môžete podať v podstate neobmedzený počet prihlášok.
Podávajú sa v elektronickej alebo klasickej papierovej podobe. Elektronická
forma je zvyčajne zvýhodnená nižším poplatkom.



Na mnohých vysokých školách je k dispozícii deň otvorených dverí, počas ktorého je možné získať množstvo informácií o škole a jednotlivých odboroch a
prezrieť si priestory a pracoviská, poradiť sa so zamestnancami a študentami.



Každá vysoká škola si určuje termín na podanie prihlášky nezávisle. Preto je
potrebné sledovať informácie z fakulty alebo vysokej školy a termín si zistiť.
Informácie je možné získať aj z dennej tlače, v publikáciách s informáciami o
vysokých školách, telefonicky alebo osobne. Musíte počítať s tým, že niektoré
prijímacie skúšky na rôzne školy môžu byť v rovnaký deň.



Nezabudnite na internetové stránky vysokej školy—nájdete tam veľa informácií o študijných odboroch a programoch, dĺžke štúdia, udeľovaných akademických tituloch a pod.





Na niektoré odbory s talentovými skúškami sa prihlášky podávajú už od novembra. Štandardný termín na podanie prihlášok je spravidla február až máj.

Ak poznáte niekoho, kto rovnaký alebo príbuzný odbor študuje, spýtajte sa ho
na názor a pohľad.



Spôsob vykonania prijímacej skúšky si určuje každá vysoká škola nezávisle. V
pozvánke na prijímacie skúšky sa spravidla nachádzajú dôležité informácie o
spôsobe vykonania skúšky, jednotlivých predmetoch a podmienkach prijatia.
Často sa tu nachádza aj zoznam odporúčanej literatúry alebo ponuka prípravných kurzov.



Okrem internetových stránok sledujte aj publikácie s informáciami o vysokých
školách a prílohy k denníkom/týždenníkom, zamerané na prehľad o vysokých
školách.



Ak máte aj napriek dostupným informáciám ťažkosti pri rozhodovaní, môžete
požiadať o pomoc Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Galante.



Nevyberajte vysokú školu len s cieľom vyštudovať a získať akademický titul.
Cieľom štúdia na vysokej škole je príprava na náročnejšie povolania a získanie
množstva nových vedomostí. Vyberajte preto štúdium podľa Vašich záľub,
dlhodobých záujmov a školských výsledkov.



Niektoré vysoké školy nerobia prijímacie skúšky, ale výberové konanie. V tomto prípade spravidla hodnotia bodmi dosiahnuté stredoškolské výsledky a dosiahnuté výsledky na maturitnej skúške.



Po prijatí na vysokú školu je potrebné sa podľa pokynov v rozhodnutí o prijatí
zapísať.



Štúdium na vysokej škole prebieha v dennej alebo externej forme prezenčným, distančným alebo kombinovaným spôsobom. Pri dennej forme sa študent aktívne zúčastňuje vzdelávacích aktivít, pri externej forme ide prevažne o
samoštúdium a konzultácie. Pri prezenčnej metóde je vyučujúci v priamom
kontakte so študentom, pri distančnej metóde sa využívajú rôzne komunikačné prostriedky (e-mail, videokonferencie a pod.).



Nezabudnite sa poinformovať aj o možnosti uplatnenia v danom odbore po
skončení vysokej školy.



Ak ste žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, kontaktujte študijné oddelenie fakulty a poinformujte sa o podmienkach prijatia a prípadne aj
o možnostiach úpravy prijímacej skúšky.

Na prijímacie skúšky je potrebné sa pripravovať priebežne, s dostatočným časovým predstihom a brať do úvahy aj náročnosť záverečného ročníka strednej
školy vrátane maturitnej skúšky.



Zistite si, koľko študentov sa zvyčajne na vybratý odbor hlási a aké sú šance na
prijatie.



