
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT v Praze (MÚVS)

ve středu 13. března 2019
Informační stánek ve vestibulu budovy bude otevřen od 9:00 do 16:00 hod. 
Přítomní studenti a pedagogové budou připraveni odpovědět na vaše dotazy ohledně studia na MÚVS. 
Kromě propagačních materiálů zde budou k dispozici také  modelové zkušební testy anglického jazyka 
a matematiky. 

Program:
09:00 Přivítání zájemců ve vestibulu školy
10:00 Co to znamená, když se řekne „MÚVS“?  Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze jako škola:    
   odborné zaměření, studijní programy, výzkumné aktivity a perspektivy uplatnění absolventů.
10:15 Co ze mě bude? Detailní informace o tříletém bakalářském studijním programu Ekonomika a management,   
   o nárocích kladených na studenty, o studiu samotném i o mimoškolských aktivitách – a několik zajímavostí 
   o úspěšných absolventech navrch!
10:45 Internacionalizací k úspěchu na trhu práce! Podrobnosti o rozsáhlých mezinárodních aktivitách 
   MÚVS/MIAS a o tom, jaké mají studenti možnosti získat autentickou zahraniční zkušenost 
   formou vycestováním během studia. 
11:15 Brána jazyků otevřená! Bez kvalitní jazykové přípravy  by bylo těžké cestovat po světě. Jazyková výuka   
   patří k silným stránkám MÚVS a zde se dozvíte, proč.
11:30 Komentovaná prohlídka dejvického kampusu ČVUT

13:00 Co to znamená, když se řekne „MÚVS“? Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze jako škola:    
   odborné zaměření, studijní programy, výzkumné aktivity a perspektivy uplatnění absolventů. 
13:15 Co ze mě bude? Detailní informace o tříletém bakalářském studijním programu Ekonomika a management,   
     o nárocích kladených na studenty, o studiu i o mimoškolských aktivitách – a několik zajímavostí 
   o úspěšných absolventech navrch! 
13:45 Internacionalizací k úspěchu na trhu práce! Podrobnosti o rozsáhlých mezinárodních aktivitách 
   MÚVS/MIAS a o tom, jaké mají studenti možnosti získat autentickou zahraniční zkušenost 
   formou vycestováním během studia. 
14:15 Brána jazyků otevřená! Bez kvalitní jazykové přípravy  by bylo těžké cestovat po světě. Jazyková výuka 
   patří k silným stránkám MÚVS a zde se dozvíte, proč.
14:30 K čemu slouží Studentská unie
15:00 Komentovaná prohlídka dejvického kampusu ČVUT

STUDUJ BYZNYS NA TECHNICE!

Kolo štěstí
K úspěchu ve světě byznysu potřebujete nejen znalosti, schopnosti  
a dovednosti, ale pokaždé i trochu štěstí. Obojí si v Masarykově ústavu 
vyšších studií ČVUT v Praze můžete vyzkoušet po celý Den otevřených 
dveří. U našeho kola ovšem štěstí samo nestačí – uspěje jen ten, 
kdo má znalosti… Ostatně, jako v životě!


